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RESUMO 

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e detém a maior bacia hidrográfica e 

diversidade biológica do mundo, no entanto, as áreas naturais têm sido modificadas 

devido às atividades antrópicas, como por exemplo, as queimadas. São Félix do Xingu 

localiza-se no sudeste paraense e está inserido na lista dos municípios que mais desmatam 

na Amazônia, diante disso, o objetivo do trabalho é verificar a relação entre a ocorrência 

de focos de calor com as taxas de desmatamento em São Félix do Xingu, no período de 

2007 a 2017. A elaboração do mapa de focos de calor baseou-se na utilização de arquivos 

vetoriais do tipo shapefile, disponível no banco de dados de queimadas do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no software ArcGis 10.5, e posteriormente 

utilizou-se o Microsoft Excel 2016 para elaboração de gráfico sobre desmatamento, 

novamente a partir de dados do INPE. Observou-se que em alguns períodos, quando há 

excessivo aumento na área desflorestada, também observa-se o aumento nos focos de 

calor. Sugere-se que para maior detalhamento e precisão dos dados pode-se realizar 

análise em conjunto com outras variáveis, tal como a de uso da terra e cobertura vegetal. 

 

Palavras-chave: Queimadas. Amazônia. Desflorestamento. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia é considerada a maior floresta tropical do mundo, possui 7,5 milhões 

de km² e aproximadamente 68% de seu território pertence ao Brasil (BOLETIM, 2004). 

Segundo Dias (2014) a floresta amazônica possui a maior bacia hidrográfica do planeta e 

segundo HOMMA (2019) tem a maior diversidade biológica do mundo. Porém, a sua 

grande área rica em recursos naturais vem perdendo espaço original devido a atividades 

econômicas que ocorrem na região, que são causas de grandes queimadas. Os incêndios 

são importantes fontes de danos aos ecossistemas florestais, ocasionando a perda de 

biodiversidade, destruição de microorganismos e consequente perda da fertilidade do 

solo, além de influenciar na poluição atmosférica e nas mudanças climáticas, gerando 

impactos diretos e indiretos (BATISTA, 2004; GRANEMANN& CARNEIRO, 2009).  

O monitoramento dos incêndios em ambientes naturais são fundamentais para o 

planejamento de controle e dimensionamento dos efeitos produzidos. Nesse sentido, o 

sensoriamento remoto é importante, pois faz a aquisição das informações do que ocorre 

na superfície terrestre utilizando sensores a bordo de satélites, proporcionando uma ampla 

visão da distribuição temporal, espacial e padrões das queimadas em escalas nacional ou 

regional, permitindo estudar fenômenos ambientais, como por exemplo, desmatamento, 

detecção e monitoramento de focos de incêndios, áreas queimadas, entre outros 

(BATISTA, 2004;GRANEMANN& CARNEIRO, 2009; PEREIRA et al., 2012). 

O Brasil investe em tecnologias que permitem realizar o monitoramento e controle 

dos focos de calor em tempo recorde, sendo de grande auxílio no combate às queimadas. 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) desde a década de 1980 vem 

aprimorando um sistema de detecção de queimadas a partir das imagens adquiridas por 

satélites. São identificados os chamados ''focos de calor'', que são pontos geográficos na 

superfície do solo com temperatura acima de 47 ºC e área mínima de 900 m². É possível 

ter acesso às informações, na página do INPE, em tempo quase real, dos principais focos 

de calor detectados nas últimas horas (GRANEMANN & CARNEIRO, 2009; GONTIJO 

et al., 2011). 

O Governo Federal, por meio do Decreto n° 6.321 de 21 de dezembro de 2007, 

estabeleceu uma série de ações de forma a prevenir, monitorar e controlar o 

desmatamento ilegal no bioma Amazônia. Dentre tais ações, cita-se a Lista de Municípios 

Prioritários (LMP), onde os municípios presentes na lista serão priorizados com as 

medidas de integração e aperfeiçoamento das ações de monitoramento e controle de 

órgãos federais, o ordenamento fundiário e territorial, como também o incentivo a 
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atividades econômicas ambientalmente sustentáveis. Em atendimento ao Decreto n° 

6.321/2007 a lista dos munícipios foi disponibilizada pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) em janeiro de 2008. O município de São Felix do Xingu no estado do Pará possui 

como maior fonte do seu Produto Interno Bruto (PIB) a Agropecuária (FAPESPA, 2016). 

E de acordo com a Revista Globo Rural, em 2014 o município liderou o ranking de 

rebanho bovino do país, e desde 2007 está presente na lista de municípios prioritários da 

Amazônia, conhecida como lista das cidades que mais desmatam na Amazônia. 

O presente estudo tem por objetivo analisar e associar a ocorrência de focos de 

calor com dados de desmatamento no munícipio de São Félix do Xingu, no Pará, 

especialmente para verificar a relação entre a evolução de desmatamento com os focos de 

queimadas nos anos de 2007 a 2017. 

  

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo escolhida é município brasileiro de São Félix do Xingu, 

localizado a sudeste do estado do Pará. Segundo dados do Instituo Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2018), possui extensão de aproximadamente 84.212,85 m² e de 

acordo com a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA, 2016), 

a sede municipal encontra-se nas seguintes coordenadas geográficas 06°39’30”S e 

51°59’15”W, tal como mostra a Figura 1 a seguir. Dados do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) mostra que, no período entre abril e julho de 2018, a precipitação 

média corresponde a 94,6 mm, a temperatura máxima média e temperatura mínima média 

de 33,3° e 20,44°, respectivamente. 

A área de estudo foi escolhida devido ao fato de o município estar presente, desde 

2008, na lista dos municípios prioritários da Amazônia e a sua grande participação na 

agropecuária, atividade antrópica que possui grande relação com o desmatamento. 
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Figura 1 – Mapa de localização do município de São Félix do Xingu. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2.2 MATERIAIS 

Para obtenção do shapefile do polígono do município escolhido para estudo foi 

utilizado o arquivo digital de malhas municipais disponível no site do IBGE. Após a 

importação do arquivo vetorial para o ambiente SIG, foi selecionada a feição referente ao 

município de São Félix do Xingu e a mesma foi exportada para o banco de dados 

geográficos para ser utilizada posteriormente.  

Os anos escolhidos para o estudo foram: 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 e 2017. O 

ano de 2007 foi escolhido por ter sido um ano antes de Xingu ter entrado na lista dos 

municípios que mais desmatam, então foi realizada análise a cada dois anos, após 2007, 

de modo que análise temporal fosse de 10 anos. No acesso ao Banco de Dados de 

Queimadas é possível escolher os meses do ano que se deseja obter dados sobre os focos, 

portanto, para este estudo foi escolhido o mês de setembro de cada ano supracitado.  O 

motivo da escolha deu-se porque, no período escolhido, setembro sempre foi o mês com 

a maior quantidade de focos de calor observados. 

Para elaboração do mapa de focos de calor foram utilizados arquivos vetoriais do 

tipo shapefiles oriundos do “Banco de Dados Queimadas (BD Queimadas)”, disponíveis 
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no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que tem como atual satélite 

de referência o satélite meterológico AQUA_M-T que, de acordo com o INPE (2018), 

pode detectar frentes de fogo com dimensões a partir de 30 m de extensão por 1 m de 

largura.  

 

2.3 MÉTODOS 

Todos os shapefiles foram adicionados e tratados no software ArcGis 10.5 e para 

a criação do mapa e visualização das variações das distribuições anuais dos focos, 

utilizou-se a ferramenta Kernel Density que permite a visualização de regiões com 

incidências de focos de calor na forma de escala (SILVA, ROMEU E FIGUEIREDO, 

2018). Para melhor compreensão e comparação, optou-se por classificar as densidades 

dos focos de calor em: Muito Baixo; Baixo; Moderado; Alto; Muito Alto. Os valores das 

pausas para a classificação foram escolhidos a partir da observação dos valores mínimos 

e os máximos encontrados pela ferramenta Kernel Density: sendo eles 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 

> 0,5, respectivamente.  

O gráfico referente à área desflorestada foi elaborado no software Microsoft Excel 

2016, com dados obtidos através de consulta ao PRODES, projeto do Instituto Nacional 

de Pesquisa Espacial (INPE). 

O sistema de dados de queimadas do INPE é capaz de detectar fogo na vegetação. 

Por esse motivo optou-se por relacioná-lo com os índices de desmatamento, uma vez que 

as queimadas têm forte participação neste problema ambiental. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 apresenta a evolução do desmatamento no município estudado.   
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Figura 2 – Evolução do desmatamento na área de estudo no período de 2007, 2009, 2011, 2013, 

2015 e 2017. 

 

Fonte: INPE, 2018 

 

A Figura 3 mostra os focos de calor nos anos de 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 e 

2017. Em complemento aos dados apresentados na Figura 3, a Tabela 1 apresenta a 

quantidade de focos de calor registradas nesses mesmos anos. 

Figura 3 – Mapa da densidade dos focos de calor entre os anos de 2007 e 2017. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

15000

15500

16000

16500

17000

17500

18000

18500

19000

2007 2009 2011 2013 2015 2017

D
es

fl
o

re
st

am
en

to
 (

K
m

²)



 

 

18 
 

Belém (PA), 11 a13 de dezembro de 2019  

ISSN 2316-7637 

 

Tabela 1 – Quantidade de Focos de calor registrados no município de São Felix de Xingu entre 

os anos de 2007 e 2017. 

Ano Quantidade de Focos de calor 

2007 3581 

2009 1750 

2011 998 

2013 483 

2015 1662 

2017 3577 

Fonte: INPE, 2019. 

Após o tratamento e interpretação dos dados coletados a cada dois anos no período 

de 2007 a 2017, verificou-se que o primeiro ano analisado apresentou o maior índice de 

focos de calor, ressaltando os focos com classe Alto e Muito Alto identificados somente 

nesse período, no mesmo ano, São Felix de Xingu apresentava quase 15.500 km² da sua 

área total com desflorestamento. A partir do ano de 2008, começou a atuação do Decreto 

n° 6.321/2007 para prevenção do desmatamento na Amazônia, porém, os resultados não 

foram imediatos, até 2009 o índice de desflorestamento aumentou exponencialmente e 

em dois anos passou para 16.650,6 km², representando um aumento crítico de 1.210,5 

km², mesmo com a redução de focos de calor no município.  

Nos anos de 2011 e 2013 nota-se a redução significativa dos focos de calor e uma 

desaceleração no crescimento do desflorestamento no município, entre esses dois anos 

houve um crescimento de apenas 389,5 km², quase três vezes menos que no período 

anterior (2007 a 2009), possivelmente foi resultado da campanha e atuação da Lista dos 

Municípios Prioritários no controle ao desmatamento. Lamentavelmente, em 2015 e 2017 

número de focos de calor voltou a crescer significativamente, a área de desflorestamento 

do período teve um aumento de 554,7 km². 

De acordo com Silvério et. al (2019) em Nota Técnica do Instituto de Pesquisa 

Ambiental da Amazônia (IPAM), o número de focos de calor está ligado aos rastros do 

desmatamento, apresenta ainda a seguinte relação: quanto mais derrubada houver, maior 

será o número de focos de calor.  

Entretanto, vale ressaltar que as queimadas também estão relacionadas a 

modificações climáticas, ecológicas e outras modificações ambientais, de acordo com 

Granemann & Carneiro (2009). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Interpretar os mapas de foco de calor em conjunto com o gráfico de 

desflorestamento possibilita compreender em que áreas estão acontecendo os maiores 

índices de desmatamento e assim poder contribuir para a fiscalização do mesmo. Também 

se observa que em alguns anos que demonstram elevada área desmatada, os focos de calor 

não são tão intensos. Neste caso sugere-se que para um estudo melhor detalhado sobre o 

desflorestamento é necessário a análise de outros períodos, bem como de outros aspectos, 

por exemplo realizar comparação do índice de desmatamento, com mapas de focos de 

calor e cartas de uso da terra e cobertura vegetal.  
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RESUMO  

A importância de se acompanhar a incidência de focos de calor é evitar que ocorra o início 

de um incêndio florestal, principalmente em períodos secos, que se torna mais propício 

para os focos de calor e por seguinte o aumento de queimadas. Município de Altamira 

está entre os com maiores índices quantitativos de focos de calor detectados pelos 

sensores de satélites no ano de 2019 na atualidade. Em vista disso esse estudo, objetivo 

identificar e analisar a dinâmica de focos de calor no município de Altamira (PA) no ano 

de 2019 com o uso do geoprocessamento e sensoriamento remoto. Para a coleta de dados, 

utilizou-se as análises de focos de calor da plataforma BDQueimadas do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais. Com esses resultados foram identificados por meio da 

análise de Kernel, que os focos de calor com alta densidade encontram-se localizados em 

áreas de unidades de conservação, isso pode ser justificado devido as consequências de 

novas instalações de produção, já que a região é um grande centro pecuarista, os focos 

também encontram-se distribuídos em densidade alta em áreas de produção agropecuária. 

Com a dinâmica dos focos de calor, identificou-se que o mês de agosto obteve a maior 

concentração de densidade desses focos em relação aos demais meses estudados, isso 

pode ser explicado devido ao período de estiagem ocorrente na mesorregião. Portanto o 

uso das ferramentas de geotecnologias faz-se necessário para monitorar os focos de calor 

e ajudar na fiscalização das áreas de conservação. 

Palavras-chave: Queimadas. Sensoriamento Remoto. Detecção. 

Área de Interesse do Simpósio: Geotecnologias, preservação e conservação de recursos 

naturais.  
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1.INTRODUÇÃO  

Na Amazônia brasileira encontra-se uma das maiores reservas ambientais 

exercendo um papel imprescindível na manutenção de serviços ecológicos (FERREIRA, 

2009). Contudo as modificações constantes ocasionadas pela exploração desenfreada de 

recursos naturais comprometem a cobertura vegetal que vem perdendo espaço pelas áreas 

comprometidas, tornando-se um dos principais problemas ambientais atualmente, por 

conta de sua importância para o meio ambiente (PRATES, 2009). 

Dentre as principais causas do desmatamento, estão as queimadas ilegais que em 

sua maioria advém da abertura de áreas para a agropecuária e para a produção agrícolas 

(RIVERO, 2009), atingindo 108 km2 de desmatamento da Amazônia legal, em janeiro de 

2019, segundo o Instituto do Homem e meio Ambiente da Amazônia. 

Segundo Villela (2017), o Estado do Norte do Brasil que apresenta o maior índice 

de desmatamento é o Pará, sua maior proporção estende-se às mesorregiões do Sudeste 

até a Mesorregião do baixo Amazonas. O Estado do Pará apresenta 1.245.759,30 km² de 

território (IBGE, 2019), é o segundo estado do Brasil em maior proporção de 

desmatamento e área degradada, dados obtidos pelo SAD - Sistema de Alerta de 

Desmatamento (IMAZON, 2019). 

Segundo o Programa Queimadas, o Pará está entre os cinco Estados com mais 

focos de calor detectado no mês de agosto, com 10.185 focos registros (IMAZON, 2019). 

Dentre os municípios críticos do Estado do Pará, Altamira foi o município que registrou 

maior índice de desmatamento na Amazônia Legal com 92 km² de área, somente no mês 

de agosto, de acordo com o Sistema de Alerta de Desmatamento sendo o município com 

o maior registro de focos de calor registrado (IMAZON, 2019). 

A utilização de sensores de satélites para identificar focos de calor é uma fonte de 

informação significativa para a prevenção e combate a incêndios, tornando-se uma 

técnica com um custo menor em relação a sua eficiência na detecção rápida de focos de 

calor, deixando em alerta possíveis incêndios florestais. (TOMZHINSK 2011). 

No Brasil, o INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em colaboração 

com o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis é responsável pela operação de satélites que detectam focos de calor, tendo 

como contribuição, os dados disponibilizados pelo INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia) (LEMOS, 2015). Os satélites de orbita polar como o MODIS (AQUA e 

TERRA) são satélites de referências que operam na viabilidade de dados dos focos, sendo 
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utilizados também os de órbita geoestacionárias como os satélites GOES (LEMOS, 

2015). 

Uma das ferramentas muito utilizadas para detecção dos focos de calor é o 

sensoriamento remoto, que consiste em averiguar as informações georreferenciadas 

através de pontos geográficos obtidos por sensores espaciais que permitem a localização 

e quantidade desses focos (FERNANDES, 2018). 

Com esse entendimento citamos que os focos de calor são identificados através da 

energia emitida, absorvida e refletida dos sensores termais e infravermelho que 

apresentam em fotografias, e que são enviadas através dos satélites para o centro de 

controle, onde os dados serão gerados por meio de algarismo de detecção, os quais irão 

identificar se está ocorrendo em tempo real focos de calor (GRANEMANN, 2009). O 

objetivo do trabalho foi identificar e analisar a dinâmica de focos de calor no município 

de Altamira-PA no ano de 2019 com o uso do geoprocessamento e sensoriamento remoto. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O município de Altamira localiza-se na região sul do Estado do Pará possuindo 

área territorial de 159.533,328 km² (Figura 1). Devido sua grande extensão territorial, este 

município faz fronteira ao leste com o município de Novo Progresso, Itaituba e Trairão; 

ao sul fazendo fronteira com o estado do Mato Grosso com os municípios de Guaratã do 

Norte, Matupá e Peixoto Azevedo; ao oeste com os municípios de São Félix do Xingu e 

Senador José Porfilho; e ao norte com o municípios de Rurópolis, Placas, Uruará, Brasil 

Novo, Vitória do Xingu (IBGE, 2019). 
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Figura 4- Localização geográfica do município de Altamira-PA Brasil. 

 

Fonte: IBGE (2015), ANA (2014), DNIT (2015) adaptado Autores, 2019. 

 

2.2 EQUIPAMENTOS E PROGRAMÁTICA 

As análises de focos de calor para o município de Altamira se deram a partir da 

obtenção pela plataforma BDqueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - 

INPE, no qual foi selecionado para a obtenção de dados o município de estudo no período 

anual de 2015 e 2018 selecionando todos os satélites disponíveis no formato de 

manipulação vetorial (shapefile). Segundo o INPE (2019), os focos são uma 

representação pontual de uma área que está com uma temperatura acima de 47ºC, não 

representando necessariamente fogo, mas pode dar subsídios de ocorrência de queimada 

ou possíveis incêndios, dependendo do comportamento e quantidade de focos de calor. 

 O INPE (2019), descreve que os dados de focos de calor utilizados são captados 

a partir de satélites de monitoramento, dentre eles temos: satélite meteorológico NOOA, 

AQUA, TERRA, GOES, MSG 03, METOPO-B e NPP-375, que fazem monitoramento 

diário e a captação de informações. No site foram selecionados dados nos períodos 

sazonais de 01/01/2019 a 23/09/2019 para o município de Altamira-PA, onde foram 

selecionadas as fontes de todos dos satélites disponíveis em dados de tabela do Comma- 

separated values (CSV) e dados vetoriais (shapefile), sendo posteriormente analisados e 

processados. 
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2.3 MANIPULAÇÃO DE DADOS 

2.3.1 Dados CSV 

Após a captação dos bancos de dados de tabela (CSV) e arquivos vetoriais 

(shapefile) os arquivos foram tabulados e processados. Os dados CSV foram tabulados 

utilizando a ferramenta o Office 2019 Excel, onde os dados de monitoramento estão em 

informações diárias e precisam ser tabulados para demonstrarem informações de 

totalidade períodos mensais. O processo ocorreu a partir da separação dos dados de 

informações temporais, gerando uma nova coluna de informações mensais para cada 

foco, sendo possível posteriormente fazer a quantificação de focos de forma mensal 

gerando um gráfico com a variação dos focos conforme os meses do ano definido. 

 

2.3.2 Dados Vetoriais 

 O dado vetorial foi processado utilizando o software Arcgis 10.5, no qual foi 

adicionado e espacializado a partir das camadas vetorial de imagem do município de 

Altamira e suas áreas protegidas (Terras indígenas e Unidades de conservação) onde foi 

possível fazer a geração de um mapa de distribuição de focos de calor no município de 

Altamira e áreas protegidas e seu interior.  

 Em seguida com os dados vetoriais de focos de calor, foi possível fazer a análise 

de densidade de Kernel para o município, estimando através de interpolações de pontos 

as áreas mais afetadas pelos focos de calor dentro do município. Para o processo, foi 

utilizado a ferramenta do Arcgis 10.5 ArcToolbox,  

Com a densidade de Kernel realizada, foi gerado um arquivo raster (imagem) com 

a interpolação dos pontos para o município, sendo possível escolher os gradientes de cores 

para as interpolações e o método de visualização de interpolações, no qual foram 

analisadas a partir da “quantidade” referentes aos pontos. Posteriormente gerando um 

mapa com as interpolações da densidade de Kernel para o município. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No mapa da distribuição de focos de calor em Altamira-PA, no ano de 2019 

(Figura E), foi identificado o conjunto espacial de focos localizados em áreas de unidades 

de conservação de uso sustentável e de proteção integral, restringido ao oeste do 

município, e a faixa leste em áreas de produção agropecuária, está fazendo fronteira com 

áreas indígenas e com a BR 163. 
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Figura 2- Mapa da distribuição dos focos de calor em Altamira-PA no ano de 2019. 

 

Fonte: INPE, MMA, FUNAI e IBGE adaptado Autores, 2019. 

 

O município de Altamira detém em seu território uma vasta área de preservação 

ambiental, verifica-se também que vários destes focos estão presentes no interior destas 

áreas protegidas. Nesse período de análise, Altamira está entre os municípios com 

maiores quantitativos de focos, apresentando 2670 detectados pelos sensores no ano de 

2019 (SEMAS, 2019).  

Com a mensuração da distribuição espacial dos focos de calor, quantificou-se que 

o aumento desses focos pode estar diretamente relacionado com as mudanças climáticas 

da região que favorece o crescimento das atividades agropecuárias e agrícolas, e com 

influência disso há o aumento das queimadas (SEMAS, 2019). O fenômeno natural El 

Niño também está relacionado com o favorecimento do período seco, pois há a elevação 

da temperatura da superfície do mar (SEMAS, 2019). 

No mapa da interpolação da densidade de Kernel (Figura 3), a intercalação dos 

focos de calor, apresentaram alto nível de densidade na faixa Leste e Oeste do município 

e baixos níveis de densidade estimados ao longo de todo território de Altamira. 
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Figura 3- Mapa da interpolação da densidade de Kernel para de focos de calor no ano de 2019 

em Altamira-PA. 

 
Fonte: INPE e IBGE adaptado Autores, 2019. 

 

Segundo Romão; Pontes et. al (2017), Altamira é um grande centro pecuarista, e 

as atividades desenvolvidas estão ao longo das rodovias, onde estas foram incentivadas 

através de projetos, mas com o solo da área é de baixa fertilidade, e baixa produtividade, 

estas áreas foram destinadas ao pasto e criação bovina. 

Com o aumento da demanda por abertura de pastos, levou-se a perda da qualidade 

do solo e fomentando assim o abandono destas terras para a reparação e repouso do solo, 

assim desencadeando a migração para outras áreas, onde terá como consequência o 

processo de derrubada e queima da floresta para a construção de novas propriedades, 

destinadas ao pasto, isso somente para satisfazer as necessidades econômicas dos 

produtores (ROMÃO; PONTES et. al 2017). Dessa maneira, as densidades de 

concentração elevadas de focos de calor em Altamira estão presentes em maior proporção 

em áreas de conservação e observou na Figura 3, que esses altos níveis podem ser 

consequências das novas instalações de produção, visto por Romão; Pontes et al. (2017).  

Na Figura 4 observam-se a variação dos focos de calor no mês de janeiro a 

setembro do ano de 2019, verificou-se um aumento no número de focos entre os meses 

de julho a setembro, mas principalmente no mês de agosto. Isso porque é o período de 

estiagem, e favorece o aumento dos focos de calor, então pode-se dizer que os focos estão 
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diretamente relacionados os fatores meteorológicos, como: déficit hídrico, elevação da 

temperatura, diminuição da umidade relativa do ar, podendo assim favorecer a 

propagação das queimadas, já que serapilheira e a vegetação seca, facilita o alastramento 

e propagação do fogo (TORRES, 2014). 

Figura 4- Variação dos focos de calor mensais de 01/01/2019 à 23/09/2019, Altamira-PA. 

 

Fonte: INPE adaptado Autores, 2019. 

 

A distribuição sazonal ao longo dos meses da detecção de focos de calor apontou 

que entre os meses de janeiro a junho foi registrado um número extremamente baixo de 

focos, isso porque é o período geralmente mais chuvoso neste município (SEMAT,2012). 

Segundo Machado (2019), no dia 10 de agosto ocorreu na Amazônia o "Dia do 

Fogo", onde através de um movimento conjunto os produtores rurais iniciaram incêndios 

em suas propriedades, instigados por áreas para a produção. E segundo o mesmo autor, 

nesse período foi registrado que Altamira apresentou 431 pontos de fogo segundo 

sensores de satélites. Isso por ventura foi o um dos fatores que incentivou o pico dos focos 

de calor no mês de agosto. 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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As ferramentas tecnológicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto ao 

longo dos anos têm sido importantes nos trabalhos científicos e também para diversas 

áreas do conhecimento. O avanço nesta área permite que variadas ciências, 

principalmente ligadas ao meio ambiente, consigam fazer análises de grande importância 

de forma rápido e acessível. 

É possível visualizar a grande contribuição dessas técnicas de geoprocessamento 

e sensoriamento remoto podendo fornecer para análises criteriosas acerca de diversos 

eventos, naturais ou antrópicos, em uma determinada área que podem possui grandes 

extensões. No caso do município de Altamira, a análise dos focos de calor na área pode 

ser subsídios para possíveis discussões relacionadas aos fatores de influência do aumento 

dos focos de calor em sua distribuição territorial, principalmente localizadas em áreas 

protegidas. 

Ações voltadas sobre a dinâmica de uso e cobertura do solo, resultantes 

principalmente pela retirada da cobertura vegetal e pela limpeza resultante principalmente 

do uso do fogo, são um dos principais fatores que podem influenciar as variações de focos 

de calor na região, podendo provocar, dependendo das condições climáticas, possíveis 

incêndios devido esta dinâmica no solo, podendo ser constatado através do 

monitoramento de focos de calor realizados pelo (INPE, 2019).   
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RESUMO  

As indústrias de recapagem, tornaram-se responsáveis pelo reaproveitamento de pneus a 

partir vários processos de reforma como: recauchutagem, remodelagem e 

recondicionamento. Entretanto, alguns aspectos ambientais são gerados nesse processo 

como, por exemplo, os resíduos de lasca de pó de borracha que tem como impacto a 

questão visual. Logo, o presente trabalho tem por objetivo identificar os aspectos e 

impactos ambientais provenientes da atividade de recondicionamento de Pneus, em uma 

empresa localizada no município de Paragominas (PA). O método aplicado neste estudo 

enquadra-se como dedutivo com abordagem qualitativa. O estudo de caso foi realizado 

em um empreendimento de recapagem de pneus, no qual, efetuou-se uma entrevista 

informal com o diretor da mesma, com objetivo de conhecer o procedimento. Para avaliar 

os impactos ambientais ocorrentes no procedimento de recapagem foi elaborada a Matriz 

de Avaliação de Impactos Ambientais (MAIA). Com base nisso, os dados indicaram que 

dois principais resíduos encontrados no processo: o pó, as tiras de borracha e plástico 

proveniente das embalagens, além disso, observou-se que das 10 etapas do procedimento 

de recapagem, oito apresentaram impactos relativamente significativos (25 a 28). Logo, 

a empresa desenvolve uma atividade potencialmente poluidora, gerando como principal 

resíduo industrial o pó de borracha. 

 Palavras-chave: Avaliação de Impactos Ambientais. Meio Ambiente. Resíduos Sólidos. 

Área de Interesse do Simpósio: Avaliação de Impactos Ambientais 
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A reforma de pneus se tornou uma prática mundial devido à necessidade de se 

criar uma forma para evitar o desperdício de matérias primas, e proporcionar a mesma 

durabilidade do original, além de gerar inúmeras alternativas para diminuir os impactos 

causados pelo descarte desses produtos (LAGARINHOS, 2009). Em face disso, as 

indústrias de recapagem, tornaram-se responsáveis pelo reaproveitamento de pneus com 

a aplicação de vários processos de reforma como: recauchutagem, remodelagem e 

recapagem (WEISE, 2013). 

No entanto, os empreendimentos que realizam tais ações devem propor outras 

finalidades ambientalmente corretas quando verificam que os pneus se tornam inservíveis 

para o procedimento de recapagem (ZANANDREA, 2014). Uma vez que o descarte de 

resíduos pneumáticos passou a ser proibido em aterros sanitários ou lixões, pois causam 

problemas à saúde humana, além disso, são materiais de difícil degradação (OLIVEIRA, 

2010; FARONI, 2010).  

Em relação aos aspectos ambientais negativos gerados no processo de 

recauchutagem e/ou recapagem, destaca-se a geração de resíduos de lasca de pó de 

borracha que quando depositados a céu aberto causam impacto visual, além de 

contribuírem para a proliferação de vetores, visto que o acumulo de agua entre as lascas 

de borracha, podem ocasionar o desenvolvimento de mosquitos da dengue (Aedes 

aegypti). Por isso, é necessária uma destinação adequada a esse tipo de material, pois, 

apresentam uma degradação muito lenta e quando queimados liberam gases prejudiciais 

à qualidade do ar e à saúde humana (CHRISTÓFANI; FIORITI; TSUTSUMOTO; 

MARTINS, 2017). 

Deste modo, o presente trabalho tem por objetivo realizar a identificação dos 

resíduos provenientes do procedimento de recapagem e realizar uma avaliação dos 

aspectos e impactos ambientais gerados na atividade de recondicionamento de pneus, em 

uma empresa localizada no município de Paragominas (PA).  

 

2. METODOLOGIA  

2.1 MÉTODO DA PESQUISA  

O método aplicado neste estudo, de acordo com a síntese realizada por Prodanov 

e Freitas (2013) enquadra-se como dedutivo, pois, é composto por duas proposições 

verdadeiras: (1) o procedimento de recapagem aumenta a vida útil dos pneus, (2) 

entretanto, esta atividade gera aspectos e impactos para o meio ambiente. O que leva a 
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reflexão de que: a atividade de recondicionamento de pneus apresenta aspectos e impactos 

ambientais, os quais serão verificados com a aplicação da Matriz de Avaliação de 

Impactos Ambientais. A pesquisa possui uma abordagem qualitativa, pois, de acordo com 

o exposto por Sakamoto e Silveira (2014), buscou-se informações que estão intrínsecas, 

por meio de entrevistas, de forma geral é associada aos métodos de exploração, como 

pesquisas de campo e observações. O levantamento dos dados documentais foi efetuado 

em periódicos nacionais e internacionais, indexados, com recorte temporal para os 

últimos dez anos (2009 – 2019), a fim de selecionar literaturas com informações 

atualizadas. Excetua-se a legislação pertinente (CONAMA 416/09 e NBR 10.004/04). 

 

2.2 ÁREA DE ESTUDO 

A empresa de recapagem, objeto de estudo, está situada no município de 

Paragominas (PA), e iniciou as atividades de recondicionamento de pneus em 1989. 

Atualmente trabalha com recapagem de pneus de carga e agrícola, além disso, realiza o 

processo de venda de pneus novos.  

O empreendimento apresenta uma área de 535,561 ha e divide-se em seis setores: 

(1) o setor de borracharia; (2) vendas de pneus novos; (3) administrativo; (4) diretoria; 

(5) o setor de produção de pneus agrícolas e (6) pneus de carga (Figura 1). 

 

Figura 1 - Croqui demonstrativo da localização de cada setor do empreendimento. Paragominas 

– PA. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores (2019). 

 

 

O procedimento de identificação dos aspectos e avaliação dos impactos 

ambientais foram realizados no setor de produção do empreendimento por meio da 

verificação in-situ. 

2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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O estudo de caso foi realizado em um empreendimento de recapagem de pneus, 

aqui denominada “empresa x”, no qual, efetuou-se uma entrevista informal com 

perguntas aleatórias para o diretor dele, com objetivo de conhecer e verificar quais os 

aspectos e impactos ambientais que são gerados no processo de recondicionamentos de 

pneus.  

Para avaliar os impactos ambientais ocorrentes no procedimento de recapagem 

foram alocados na Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais (MAIA), os valores para 

10 dos 11 fatores analisados:  

Área de abrangência (indireta = 1; direta = 2) 

Incidência (local = 1; regional = 2; global = 3) 

Situação (normal =1; anormal = 2; emergencial =3) 

Temporalidade (provisório =1; permanente = 2) 

Magnitude (fraca = 1; moderada = 2; alta =3) 

Probabilidade (baixa = 1; media = 2; alta = 3) 

Reversibilidade (reversível  = 1; irreversível = 2; não aplicável = 0) 

Severidade (sem danos = 0; poucos danos = 1; muitos danos =3) 

Escala (local = 1; regional = 2; global = 3) 

Importância (irrelevante = 1; media = 2; relevante = 3) 

Detecção (fácil = 1; media = 2; difícil = 3) e posteriormente classificou-se o grau 

de significância de acordo com o preconizado por Santos e Aumond (2017). 

 

Após a valoração dos fatores, efetuou-se a soma deles, e o valor obtido permitiu a 

classificação em três tipos de impactos, e em seguida, a respectiva significância também 

de três formas (Quadro 1).  

 
Quadro 1 - Instruções de avaliação e interpretação dos resultados da matriz referência para 

levantamento de impactos ambientais, no setor de produção do empreendimento. Paragominas – 

PA. 

SOMA (S) Importância do Impacto Significância 

10 ≥ S ≥18 Baixo Desprezível 

18 ≥ S ≥25 Médio Importante 

25 ≥ S ≥28 Alto Significativo 

Fonte: Autores (2019). 
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Após a classificação dos impactos e o cálculo da significância, os valores 

utilizados foram alocados em colunas e linhas na Matriz de Avaliação Impactos 

Ambientais (MAIA).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

Na fase de recapagem, fase de saída, são gerados cinco resíduos, dentre eles tem-

se os gases e o ruído (Figura 2). 

 
Figura 2 - Esquema do Processo Produtivo da empresa de Recapagem. Paragominas – PA. 

 
Fonte: Autores (2019). 

 

Além deles, na fase 3, tem-se a do pó, das tiras de borracha e do plástico 

proveniente das embalagens e das mantas de proteção da interface de colagem das bandas 

de rodagem.  O primeiro é considerado o principal resíduo gerado na atividade de 

recapagem de pneus no empreendimento. Todavia, na Norma Brasileira de 

Regulamentação (NBR 10.004/04), não existe consenso sobre a classificação deste tipo 

de resíduos.  

Na empresa objeto dessa pesquisa, foi verificado que o pó de borracha gerado por 

ela recebe dois destinos: (1) doação para proprietários de arenas de gramado sintético 

(Ex.: Arena Society Kick Bola); (2) campo de gramado sintético existente no município, 
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os quais usam este material para aumentar a aderência da superfície de contato do 

gramado.  

Em relação ao último destino, ele é enviado a uma empresa sediada em Marabá. 

Além do pó de borracha, os pneus rejeitados na inspeção inicial (2ª etapa), após a análise 

minuciosa do pneu, se ele não apresentar condições para ser recapado, tem a mesma 

destinação que o pó.  

Quanto a destinação final para os pneus inservíveis, os dados indicaram que a 

empresa está em conformidade com o art. 10º da NBR ABNT 10.004/04. Quanto ao 

procedimento correto, a análise dos dados obtidos indicou que os resíduos de plásticos 

gerados no processo produtivo da empresa são coletados por uma terceirizada, ao qual ela 

é licitada no município de Paragominas e prestadora de serviço para realizar coleta 

seletiva. 

Dessa maneira, observa-se que a empresa em estudo não realiza atividades de 

reaproveitamento dos resíduos gerados durante o seu processo de produção. Porém, a 

mesma, busca atender as regulamentações existentes na destinação final dos resíduos 

gerados. 

3.2 MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 

(MAIA)  

Os dados obtidos acerca dos impactos ambientais indicaram que eles apresentam 

intensidade “baixa a alta”, e a significância variou de “desprezível a significativa” 

(Quadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

Belém (PA), 11 a13 de dezembro de 2019 

2019 

Quadro 2 – Matriz de Avaliação de Impactos no procedimento de recapagem de pneus. Paragominas – PA. 

Fonte: Adaptada de Santos e Aumond (2017). 

Legenda: Natureza - Impacto Positivo (+)/ Impacto Negativo (-); Área de Abrangência – influencia indireta (1)/ influência direta (2); Forma de incidência – 

local (1);/ regional (2); global (3); Situação – normal (1);/ anormal (2);/ emergencial (3); Temporalidade – provisório (1);/ permanente (2); Magnitude – fraca 

(1);/ moderada (2);/ alta (3); Probabilidade – baixa (1);/ media (2);/ alta (3); Reversibilidade – reversível  (1);/ irreversível (2);/ não aplicável (0); Severidade 

– sem danos (0);/ poucos danos (1);/ muitos danos (3); Escala – local (1);/ regional (2);/ global (3); Importância – irrelevante (1); media (2);/ relevante (3); 

Detecção – fácil (1);/ media (2);/ difícil (3); Significância – Desprezível; Importante; Significativo.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO EM EMPRESA DE RECAPAGEM  FOLHA 01/01  

Área: Empresa X  Matriz de riscos e impactos ambientais 

Identificação de riscos e impactos  Avaliação 

N
u
m
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 d

a 
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Etapa  Aspecto  Impacto 
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e 
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E
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a 
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p
o
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a 

D
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o
 

S
o
m

a 

S
ig

n
if
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ci
a 

1 Limpeza 
Geração de material 

particulado 

Alteração da qualidade do ar  - 
1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 10 Desp. 

2 Inspeção inicial Utilização de energia  Comprometimento da matriz energética  - 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 26 Sign. 

3 Raspagem 
Geração de lascas e pó de 

borracha 

Impacto visual e proliferação de vetores  - 
1 1 2 1 

2 2 1 1 1 2 1 15 Sign. 

4 
Escareação Geração de lascas e pó de 

borracha 

Impacto visual e proliferação de vetores - 
1 1  2 1 

2 2 1 1 1 2 1 15 Sign. 

5 Aplicação de cola Utilização de energia  Comprometimento da matriz energética  - 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 25 Sign. 

6 Consertos 

Utilização de energia  Comprometimento da matriz energética  - 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 25 Sign. 

Geração de resíduos de 

plástico 

Impacto visual - 
1 1 2 1 

1 1 1 1 1 2 1 13 Desp. 

7 Enchimento Utilização de energia  Comprometimento da matriz energética - 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 25 Sign. 

8 Aplicação de banda Geração de resíduo de plástico Impacto visual  - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 13 Desp. 

9 Envelopagem Utilização de energia  Comprometimento da matriz energética - 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 25 Sign. 

10 Vulcanização 
Utilização de energia Comprometimento de matriz energética  - 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 28 Sign. 

Geração de gases Alteração da qualidade do ar - 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 18 Desp. 
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Em relação as tiras de borrachas acumuladas umas sobre as outras embora estejam 

sob a cobertura do galpão construído para isso, este não é fechado nas laterais, logo, estão 

sujeitos ao acúmulo de águas de chuva, o que contribui para a proliferação de vetores e, com 

isso, contribui para a elevação dos casos de dengue e malária no município.  

De acordo com Pinto e Akasaki (2016) a recapagem de pneus não é um processo que 

zera a produção de resíduos de borracha, por isso, o acúmulo deles geram um impacto visual 

negativo, além de que quando depositados a céu aberto apresentam riscos de incêndios. No 

caso da pesquisa em Paragominas, este risco foi mitigado com a cobertura do galpão, porém 

ainda apresenta contribuição à proliferação de vetores. 

Outro fator de alta significância (25 a 28) obtida nos dados analisados, foi a utilização 

de energia, pois compromete a matriz energética brasileira. Para Santos, Souza e Dias (2013), 

a forma de consumo energético que caracteriza a sociedade é composta basicamente por 

combustíveis fósseis e usinas hidroelétricas. Entretanto, devido à alta demanda de produção 

e o alto consumo, torna-se necessário a utilização em grande escala de tal fonte energética, o 

que acarreta numa série de impactos locais e até global ao meio ambiente. 

 

4. CONCLUSÃO 

Com a utilização da Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais – MAIA, foi 

possível identificar, mediante as 10 etapas do procedimento de recapagem, que oito 

apresentaram impactos relativamente significativos, o que leva a necessidade de adotar 

programas ambientais como, por exemplo, o de gerenciamento de resíduos sólidos para que 

haja um controle eficaz para mitigação dos impactos que estão sendo gerados pelo resíduo 

proveniente dos pneus. 

Logo, a identificação dos aspectos e impactos oriundos da atividade de 

recondicionamento de pneus, conclui-se que a empresa desenvolve uma atividade 

potencialmente poluidora, tendo como principais aspectos ambientais o pó e as lascas de 

borracha, consequentemente, a utilização de energia. 
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RESUMO  

O descarte e o tratamento irregular do lixo, também conhecido como resíduos sólidos, afeta 

um grande número de centros urbanos, convertendo-se em um problema tanto pelos recursos 

desperdiçados como também pelo crescente descaso do poder público com o meio ambiente. 

A Região Metropolitana de Belém se enquadra também nesse cenário, contudo, ainda não 

parece claro quais motivos levam a essa questão. Este trabalho tem como objetivo identificar 

e alertar sobre os problemas no que se refere ao lixo no cotidiano de Belém e sua região 

metropolitana, ao passo em que observa as dificuldades para efetivar as propostas de solução 

deste problema. O método utilizado consistiu em uma investigação, mediante a elaboração 

de um protocolo de pesquisa, teve como sujeito trinta moradores de bairros distintos da 

capital e sua região metropolitana, a coleta de dados foi feita através de um questionário e o 

resultado foi gerado a partir da análise do conteúdo. Os resultados mostraram que embora 

haja a desigualdade entre os bairros, a precária situação relacionada ao lixo é abrangente na 

Região Metropolitana de Belém e parte da população reivindica pelo mesmo direito básico. 

Dessa forma, verifica-se que a questão do lixo é um grave problema de saúde coletiva na 

Região Metropolitana de Belém. 

Palavras-chave: Tratamento do Lixo. Coleta Seletiva. Região Metropolitana de Belém. 

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos Sólidos, Líquidos e Gasosos. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 O CONCEITO DE LIXO 

Resíduo sólido, ou lixo, é conceituado como todo e qualquer material resultante das 

atividades humanas, necessitando ser removido por não mais possuir caráter útil, funcional 

ou estético por quem o descarta (ARAÚJO; SOUSA; LOBATO, 2008; PINTO; PEREIRA; 

FREITAS, 2012; SILVA; NOLÊTO, 2004). 

Quanto a sua origem, o lixo pode ser classificado em diferentes tipos. Nesse estudo, 

é apontado o lixo classificado como urbano, o qual é definido como resíduos sólidos 

produzidos em áreas urbanas, através das atividades domiciliares, comerciais, industriais 

domiciliares ou em outras atividades desenvolvidas nas cidades (ARAÚJO; SOUSA; 

LOBATO, 2008; PINTO; PEREIRA; FREITAS, 2012; SANTOS; ZANELLA; SILVA, 

2008). 

1.2 AS CONSEQUÊNCIAS DO TRATAMENTO INADEQUADO DO LIXO 

A cultura de um povo ou comunidade caracteriza a forma de uso do ambiente, de 

modo que seus costumes e hábitos determinam seu modo de consumo. No ambiente urbano, 

tais costumes e hábitos implicam na produção exacerbada de lixo e na forma como esses 

resíduos são tratados ou dispostos no ambiente, gerando intensas agressões aos fragmentos 

do contexto urbano, além de afetar regiões não urbanas (MUCELIN e BELINNI, 2007). Silva 

e Nolêto (2004, p. 06) destacam que “o lixo urbano constitui um dos mais graves problemas 

ambientais e de saúde pública da atualidade”.  

1.3 A RECICLAGEM COMO ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO DO LIXO 

A importância que a gestão ambiental dá ao gerenciamento adequado do lixo surge a 

partir da problemática criada pelos padrões de vida gerados pelo consumo excessivo do 

sistema capitalista, visando uma reavaliação dos conceitos e valores da sociedade. Estudos 

apontam para a necessidade de se estabelecer um equilíbrio entre crescimento econômico e 

conservação ambiental, como forma de obter a sustentabilidade necessária (ALMEIDA e 

AMARAL, 2006). 

De acordo com Silva e Nolêto (2004), o processo de reciclagem se traduz como um 

meio viável e seguro para recobrar a dívida social e ambiental geradas pela postura 

consumista adotada pela sociedade. Alencar (2005, p. 06), define a reciclagem como um 

“processo de separação e transformação do lixo para sua posterior reutilização”. Ribeiro e 

Lima (2000, p. 01) complementam, inferindo que a reciclagem é “um sistema de recuperação 
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de recursos projetado para recuperar e reutilizar resíduos, transformando-os novamente em 

substâncias e materiais úteis à sociedade”.  

Sabe-se que a questão do lixo urbano é um grave problema nos grandes centros 

urbanos do Brasil. A Região Metropolitana de Belém se enquadra também nesse cenário. 

Contudo, ainda não parece claro quais motivos levam a essa questão. Essa dúvida torna-se 

ainda maior se considerarmos a heterogeneidade dos aspectos sociais, econômicos, 

urbanísticos e logísticos da região citada. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é analisar o 

panorama de descarte e coleta de lixo, convencional e reciclável, nos diferentes bairros da 

Região Metropolitana de Belém, ao passo em que se verifica as dificuldades para resolver os 

problemas relacionados ao lixo.  

 

2. METODOLOGIA  

Realizou-se uma pesquisa de campo com trinta moradores de Belém e da região 

metropolitana, em um local público no município de Belém. O local escolhido foi a Praça 

Brasil, localizada no bairro Umarizal, pelo fato de possuir uma variedade de pessoas que a 

frequentam ou residem em suas proximidades, resultando, assim, em uma variedade de 

opiniões e respostas quanto ao assunto de pesquisa. 

Os dados foram coletados mediante entrevistas conduzidas a partir de um protocolo 

de pesquisa. Em termos globais, a estratégia utilizada teve cinco etapas. A primeira etapa 

consistiu na elaboração de um protocolo de pesquisa, definindo-se as questões que seriam 

formuladas e as regras para análise e interpretação. A segunda etapa teve como objetivo 

selecionar o local onde seria realizada a pesquisa de campo. A terceira etapa foi a realização 

da entrevista, seguindo o padrão estabelecido pelo protocolo de pesquisa, elaborado na 

primeira etapa. A quarta etapa consistiu na transcrição da entrevista em processador de texto, 

registrando cada pergunta e sua respectiva resposta. A quinta e última etapa foi a criação da 

massa de dados, através da digitalização das respostas em planilha eletrônica, para que fosse 

possível o cruzamento dos dados de uma pergunta com os dados de outras, critério 

fundamental para a geração dos resultados. 

A análise de dados foi feita individualmente para questões relativas a opiniões dos 

moradores sobre o tema, ao passo em que se analisou o conjunto das respostas das percepções 

dos moradores quanto a situação dos resíduos sólidos em seus bairros, relacionando-se as 

respostas dos moradores de diferentes localidades na Região Metropolitana de Belém. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. FREQUÊNCIA DA COLETA DE LIXO 

Dividiu-se as categorias de frequência de coleta de lixo em: diariamente, duas vezes 

por semana, três vezes por semana, semanalmente e irregular. Os resultados estão descritos 

na figura 1. 

 

Figura 1 – Frequência de coleta de lixo na Região Metropolitana de Belém. 

 

Fonte: Dados coletados pelo autor (2019). 

 

Como é possível observar, a resposta mais comum foi quanto à realização da coleta 

de lixo três vezes por semana. As coletas de lixo semanais e irregulares totalizam mais de 

26% da amostra, o que identifica um considerável índice de problemas na frequência da ação. 

O lixo na RMB é despejado em locais impróprios, principalmente em vias públicas e em 

canais de drenagem (ARAÚJO, SOUSA, LOBATO; 2008). Ainda segundo os autores, a 

coleta de lixo na região enfrenta sérios problemas, em especial nos bairros periféricos, onde 

o serviço de coleta é incipiente. 

3.2. SITUAÇÃO DO DESCARTE E COLETA DE LIXO 

A figura 2 apresenta a frequência de acúmulo de lixo nos bairros segundo a percepção 

dos entrevistados. As respostas foram divididas em: frequentemente, raramente e nunca. 

Figura 2 – Frequência do acúmulo de lixo na Região Metropolitana de Belém. 
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Fonte: Dados coletados pelo autor (2019). 

 

A pesquisa constatou que a frequência de acúmulo de lixo é um problema bem 

abrangente na Região Metropolitana de Belém, até mesmo em bairros em que foi verificada 

uma coleta diária de lixo e pontos de coleta de lixo. 

 Salgado e Cantarino (2006) afirmam que as precárias condições socioeconômicas e 

urbanísticas às quais as comunidades estão envolvidas contribuem para as deficiências na 

coleta e destinação do lixo urbano, o que resulta, por exemplo, em pontos de descarga 

clandestinos de lixo em grande parte das cidades brasileiras, mesmo diante de uma coleta de 

lixo regular. Tal fato pode ser comprovado pelas discrepâncias entre os valores de locais na 

RMB com evidências de frequente acúmulo de lixo (88,46%), contido no gráfico 1, e de 

locais com frequente coleta de lixo, contido no gráfico 2 (30,77%). 

3.3. SITUAÇÃO DA COLETA SELETIVA 

 Perguntou-se aos entrevistados se eles realizam coleta seletiva. Os resultados estão 

descritos na figura 3. 
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Figura 3 – Realização de Coleta Seletiva pelos entrevistados 

 
Fonte: Dados coletados pelo autor (2019). 

 

 Na sequência, perguntou-se aos entrevistados se em seus bairros existe pontos de 

coleta seletiva. Os resultados estão descritos na figura 4. 

 

Figura 4 – Pontos de Coleta Seletiva nos bairros dos entrevistados. 

 

Fonte: Dados coletados pelo autor (2019). 

Observou-se que apenas 15,38% dos entrevistados afirmaram realizar coleta seletiva 

regularmente, o que evidencia que o processo de reciclagem na RMB ainda se encontra em 

fase inicial. Ademais, em apenas 34,62% dos bairros investigados existem pontos de coleta 

seletiva, o que representa uma dificuldade no processo. Outro dado importante é que dentre 

os bairros em que existem pontos de coleta seletiva, apenas 22,22% dos entrevistados 

realizam essa ação. 
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 A questão da coleta seletiva é desenvolvida em alguns pontos da RMB, contudo ainda 

é grande a quantidade de lixo que não passa por esse tratamento, o que configura o processo 

de reciclagem como insatisfatório (ARAÚJO, SOUSA, LOBATO; 2008). Tal verificação foi 

comprovada na pesquisa, levando em consideração o baixo percentual de entrevistados que 

realizam coleta seletiva, além das dificuldades vistas em realizar esse processo.  

No entanto, mesmo em bairros em que existem pontos de coleta seletiva, grande parte 

da comunidade local não realiza essa prática, o que pode ser explicado na literatura por Silva 

e Nolêto (2004), os quais afirmam que as campanhas veiculadas sobre reciclagem não 

abrangem a comunidade com um todo e destacam a necessidade de divulgar mais ativamente 

os conhecimentos sobre o assunto, orientando a população sobre a maneira adequada de 

separar o lixo doméstico.  

 

3.4. PROPOSTAS PARA MELHORIA NO TRATAMENTO DO LIXO SEGUNDO AS 

OPINIÕES DOS ENTREVISTADOS 

Perguntou-se aos entrevistados quais são as melhores propostas para a melhoria no 

tratamento do lixo na RMB. Apesar de a pergunta possuir caráter aberto, houve uma 

considerável frequência em algumas respostas.  Os resultados encontram-se na figura 5. 

 
Figura 5 – Propostas para a melhoria no tratamento do lixo, segundo os entrevistados. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 A promoção de conscientização ambiental foi a resposta mais comum dos 

entrevistados entre as propostas de melhoria para o tratamento dos resíduos sólidos na RMB. 
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Esse processo deve ser realizado através do estímulo de ações que colaborem com o 

tratamento sustentável do lixo (SALGADO; CANTARINO, 2006) e principalmente que 

desenvolvam mudanças de hábitos e comportamentos culturais entre as pessoas (SILVA; 

NOLÊTO, 2004), o que contribui para a consequente efetivação da coleta seletiva na 

sociedade, outra importante proposta mencionada pelos entrevistados. 

A proposta de Educação Ambiental, citado por boa parte dos entrevistados, segundo 

Oliveira et al. (2012) deve ser encarada como um instrumento de reflexão para sensibilizar 

as pessoas com relação aos problemas ambientais, através da educação e inclusão da 

comunidade dos debates sobre os temas ambientais. O autor ainda destaca a importância de 

se construir um processo educativo ambiental nas escolas, o que de acordo com Silva e 

Nolêto (2004) representa uma forma eficaz de buscar melhorias no quadro de limpeza urbana, 

levando os temas relacionados aos alunos e a consequente propagação de conhecimento para 

as suas famílias. 

Boa parte dos entrevistados respondeu também que é necessária uma união entre 

sociedade e Poder Público. Silva e Nolêto (2004) destacam que a sociedade é responsável 

pela problemática do lixo e, portanto, cabe a ela participar das ações em busca da resolução 

do problema, indicando soluções e participando ativamente dos processos locais junto ao 

Poder Público. Para tanto, Salgado e Cantarino (2006) afirmam que é necessária a 

formalização de vínculos de cooperação e apoio às ações públicas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo mostrou que o problema do lixo urbano é um dos maiores desafios 

ambientais que a Região Metropolitana de Belém enfrenta, o qual gera inúmeras 

consequências para a população. Na pesquisa realizada, constatou-se que a maior parte dos 

entrevistados estão insatisfeitos com a questão da coleta seletiva e a ausência de pontos de 

coleta de lixo em toda a região metropolitana de Belém. Em contrapartida, boa parte dos 

entrevistados destacam a falta de consciência e educação ambiental das pessoas que residem 

em Belém, pessoas essas que jogam o lixo em lugares inapropriados, não fazem a separação 

do lixo orgânico e do inorgânico, dentre outras questões. Dessa forma, percebe-se que não se 

trata de um problema unicamente do poder público ou da sociedade e sim algo que necessita 

ser trabalhado por ambas as partes.  
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RESUMO  

O ensaio de sólidos sedimentáveis é um parâmetro indicador de poluição ambiental exigido 

pela resolução CONAMA 430/2011 para lançamento de efluentes. Muitas pesquisas 

cientificas tem buscado estudar o comportamento e velocidade de sedimentação, matéria 

orgânica, demanda química de oxigênio, metais e micropoluentes orgânicos ligados a 

partículas, no entanto, observa-se em artigos e relatórios científicos a ausência da estimativa 

da incerteza dos seus ensaios analíticos e em decorrência desta evidência, torna-se necessário 

estimar a incerteza de medição. A incerteza de medição garante confiabilidade e 

rastreabilidade dos resultados produzidos dentro do laboratório. O objetivo deste estudo é 

apresentar a estimativa de incerteza associada ao ensaio de sólidos sedimentáveis e identificar 

as fontes de incertezas que mais influenciam na incerteza total. A estimativa da incerteza foi 

baseada no método das derivadas parciais descritas no ISO GUM. Os resultados mostraram 

que a maior fonte de incerteza está associada a repetibilidade. As simulações obtidas a partir 

da estimativa de incerteza mostraram que a variação de temperatura no laboratório e 

calibração do cone de imhoff não influenciaram na incerteza final, indicando que o ambiente 

de realização do ensaio não precisa de climatização e a calibração do cone não tão rigorosa. 

A incerteza calculada para o ensaio de sólidos sedimentáveis foi de 4,1±0,1 mL L-1 com 95% 

de confiança e fator de abrangência igual a 2, portanto, a amostra de água superficial 

analisada ficou acima dos limites estabelecidos para sólidos sedimentáveis. 

Palavras-chave: Sólidos Sedimentáveis. Incerteza. Água Superficial.  

Área de Interesse do Simpósio: Química Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Umas das principais causas da má qualidade da água de rios urbanos é o 

transbordamento de esgotos e o lançamento inadequado de efluentes industriais. A maioria 

dos poluentes encontrados estão ligados a partículas (MICHELBACH; WOHRLE, 1994).  

 Sólidos sedimentáveis ou resíduos sedimentáveis é a porção dos sólidos em suspensão 

presente em um litro de amostra mantida em repouso em cone de imhoff sob ação da 

gravidade durante um período de uma hora. O limite de sólidos sedimentáveis imposto pela 

Resolução 430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) para lançamento 

de efluente direto em corpos hídricos receptores é de 1 mL L-1 (BRASIL, 2011).  

 A estimativa da incerteza de medição é cada vez mais exigido em análise ambientais 

devido o padrão de qualidade ISO 17025 para demonstrar a confiabilidade de dados 

analíticos. Existem várias metodologias para se estimar a incerteza de medição, dentre elas a 

metodologia ISO GUM é bastante satisfatória quando comparadas às demais metodologias. 

 Atualmente reconhece-se que a estimativa da incerteza de medição associada a um 

resultado de medição é fundamental na análise quantitativa, pelo que neste trabalho propõe-

se calcular a incerteza de medição para sólidos sedimentáveis em amostras de água 

superficial com base na metodologia ISO GUM. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras de água superficial utilizadas no ensaio de sólidos sedimentáveis foram 

coletadas em um córrego que é lançado no Rio Guamá. Foram coletadas três amostras de 

1000 mL e encaminhada para o laboratório de Engenharia Sanitária e Ambiental – LAMAG-

UFPA. As amostras foram homogeneizadas por inversão do frasco por um minuto antes de 

ser colocada no cone de imhoff. O tempo de sedimentação foi de 60 minutos, conforme a 

metodologia do Standard Methods 2540 F (APHA, 2012). A leitura da amostra foi realizada 

no mesmo cone com a finalidade de usar a mesma incerteza herdada da calibração. O 

resultado foi reportado em mL L-1. A temperatura do laboratório no momento do ensaio foi 

de 25,3°C.  

 

Para a identificação das fontes de incertezas componentes associadas ao ensaio de 

sólidos sedimentáveis utilizou-se o diagrama de Ishikawa que é uma excelente ferramenta 

para expressar graficamente as fontes de incertezas que afetam o mensurando. Como todas 
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as fontes de incertezas devem ser consideradas na expressão da incerteza de medição, deve-

se ter o cuidado para eventual dupla contagem de componentes de incerteza. O 

EURACHEM/CITAC (2000) recomenda o uso do diagrama de Ishikawa para facilitar o 

agrupamento de componentes cujo efeito possa ser avaliado. O cálculo da estimativa da 

incerteza de medição baseou-se no método das derivadas parciais descritas no ISO GUM 

(ABNT/INMETRO, 2003). O diagrama de pareto foi utilizado para a identificação da 

contribuição de cada incerteza na quantificação da incerteza expandida como ferramenta de 

melhoria continua no processo de determinação de sólidos sedimentáveis.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As incertezas componentes identificadas no ensaio de sólidos sedimentáveis foram a 

calibração do cone de imhoff, calibração do cronômetro, temperatura do laboratório, erro do 

menisco e da repetibilidade do ensaio. O diagrama de Ishikawa foi construído, observando 

as variáveis de entrada do mensurando, de acordo com a figura 1.  

 
Figura 1 - Diagrama de Ishikawa para as incertezas componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

A partir do mensurando (Equação 1) determinou-se os coeficientes de sensibilidade, 

conforme as equações 2 e 3. Os coeficientes de sensibilidade são determinados através das 

derivadas parciais de y (variáveis de saída) em função a cada variável de entrada 

(ABNT/INMETRO, 2003). 
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V mL
SS

V L

 
=  

 
                                               Eq. (1) 

( )1

dim

1

se entado amostra

SS
L

V V

−
=


                                            Eq. (2) 

( )
dim

2 2

se entado

amostra amostra

VSS mL

V LV

  
= −  

  
                                        Eq. (3) 

Na determinação da incerteza da repetibilidade foram feitas três medições e obteve-

se o desvio padrão da média, conforme a equação 4, onde s é o desvio padrão das medições 

e n é o número de medições realizadas na amostra.  

0,12
( ) 0,  07

3
mL

s
u repe

n
= = =                                     Eq. (4) 

A equação 5 mostra o cálculo da incerteza do tempo de ensaio a partir do certificado 

de calibração do cronômetro utilizado no ensaio. A calibração do instrumento mostra a 

incerteza em segundo, no entanto, fez-se a conversão para horas para fins de análise 

adimensional. U é a incerteza expandida e k é o fator de abrangência, obtido do certificado 

de calibração. 

0,00016
( ) 0, 0008

2
 0 h

U
u tempo

k
= = =                              Eq. (5) 

As incertezas da repetibilidade e tempo de ensaio provenientes do volume da 

sedimentação foram agrupadas, originado a incerteza padrão, u(Vsed), de acordo com a 

equação 6. 

2 2 2 2( ) ( ) ( ) (0,07) (0,00008) 0,066  7sed mLu V u repe u tempo= + = + =        Eq. (6) 

As incertezas componentes da calibração do cone, erro do menisco e temperatura da 

amostra foram determinadas para compor a incerteza padrão, u(Vamostra). A incerteza 

proveniente do erro do menisco foi calculada pela equação 7, onde a é a tolerância do volume 

do cone de imhoff.  

0,001
( ) 0,000577 

3 3

a
u menisco L= = =                          Eq. (7) 
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 A influência da temperatura no ensaio foi calculada mediante a equação 8, levando 

em consideração a variação de temperatura entre a calibração do cone e no momento do 

ensaio. 

. .0,00021 1.5,3.0,00021
( ) 0,000643 

3 3

V T
v temp L


= = =         Eq. (8) 

A incerteza componente da calibração foi determinada a partir do certificado de 

calibração, segundo a equação 9.  

0,00040
( _ ) 0,00020 

2
L

U
u cal cone

k
= = =                            Eq. (9) 

A incerteza padrão, u(Vamostra), foi determinada usando a equação 10. 

2 2 2( ) ( ) ( ) ( _ )amostrau V u menisco u temp u cal cone= + +                 Eq. (10) 

2 2 2( ) (0,000557) (0,000643) (0,00020) 0,0009 amostra Lu V = + + =  

As derivadas parciais mencionadas nas equações 2 e 3 foram calculadas e obteve-se 

os seguintes resultados para os coeficientes de sensibilidade para cada variável de entrada. 

( )
2 2 2

4,066667

(1)

sed

amostra amostra

VSS mL

V LV

  
= − = −  

  
 

A partir das incertezas padrão do volume de sedimentação, do volume da amostra e 

das derivadas parciais, calculou-se a incerteza combinada, Uc(x), por meio da equação 11. 

( )
2 2

d

. ( ) . ( )c sed amostra

se amostra

SS SS
U SS u V u V

V V

    
= +   

    
                  Eq. (11) 

( ) ( ) ( )
2 12

1 0,0667 4,066667 0,00009) 0,068    8cU x mLSS x L−= + − =  

A incerteza expandida, U, é o produto da incerteza combinada pelo fator de 

abrangência, k. Para determinar U, foi utilizada a equação 12. 

)  ( .cU U SS k=                                                    Eq. (12) 
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O EURACHEM/CITAC (2002) recomenda usar o valor de k igual a 2, considerando 

um nível de 95% de nível de confiança. Adotando o fator de abrangência, k, igual a 2 com 

95% de confiabilidade, a incerteza expandida para o ensaio de sólidos sedimentáveis foi 

estimada em 0,1 mL L-1, como mostram os cálculos. 

12 0,10,06  88  U x mL L−= = (k=2, 95%) 

Portanto, o resultado estimado foi de 4,1±0,1 mL L-1 de sólidos sedimentáveis com 

95% de confiança e k=2. A incerteza final corresponde aproximadamente 3% do valor total 

medido para sólidos sedimentáveis. O valor da incerteza expandida foi arredondado para o 

mesmo número de casas decimais do valor da incerteza expandida (EURACHEM, 2000). 

Na figura 2, o diagrama de pareto mostra a contribuição de cada componente de 

incerteza para a estimativa da incerteza final ou expandida. Observou-se que a maior 

contribuição de incerteza para o ensaio de sólidos sedimentáveis foi herdada da 

repetibilidade. 

 
Figura 2 - Contribuição das fontes de incertezas. 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

O uso de planilhas eletrônicas é muito recomendado, pois reúne todos os dados sobre 

a incerteza de medição. Através das planilhas eletrônicas é possível estabelecer relação entre 

as componentes de incertezas (s) e suas estimativas u(y), os coeficientes de sensibilidade (ci), 
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contribuições de incerteza, ci.ui(y), incerteza combinada, uc(y), o fato de abrangência (k), 

graus de liberdade (v) e a incerteza expandida (U) (UKAS, 2007). 

A partir das planilhas de cálculos, as simulações da estimativa de incerteza mostraram 

que a incerteza expandida diminui com o aumento do número de ensaios realizados na 

amostra. Os resultados obtidos na figura 3 mostraram que a partir de 100 medições não 

ocorrem mais diferenças significativas na incerteza final. O número adequado de repetições 

pode aumentar a precisão do experimento (VELINI et al, 2006), entretanto, a incerteza nunca 

pode ser totalmente eliminada (LEITO et al, 2014). Na prática o número de repetições deve 

levar em consideração os custos do ensaio, a estrutura e mão de obra disponível para executá-

lo e também a sua influência poder ser diminuída 

 

Figura 3 - Gráfico de incerteza padrão em função do número de simulações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

Na simulação entre calibração e incerteza ocorreu o efeito de insensibilidade, 

mostrando que a melhoria na calibração não produz melhoria significativa na incerteza 

expandida, conforme indicado na figura 4. 
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Figura 4 - Incerteza expandida e calibração do cone de imhoff em função do número de repetições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

A análise dos dados mostrou também que a influência da temperatura na estimativa 

da incerteza expandida não promoveu melhoria significativa na incerteza, conforme a figura 

5, demonstrando que não é vantajoso investir na climatização do ambiente de análise. Foram 

feitas 15 simulações de valores de temperatura com variação para cima e para baixo do valor 

de referência da calibração (20°C) do cone de sedimentação (Imhoff). Isto mostra que o efeito 

da temperatura, devido ao coeficiente de dilatação térmica da água ser muito pequeno (2,4.10-

4 °C-1) tornou-se insensível ou desprezível diante as demais incertezas.  

 
Figura 5 - Incerteza expandida em função da temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2019). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados demonstraram que a incerteza da repetibilidade foi a maior contribuição 

na incerteza expandida do ensaio de sólidos sedimentáveis e que as simulações de variação 

da temperatura e calibração do cone de imhoff não influenciaram na incerteza final. O método 

das derivadas parciais foi eficiente na estimativa da incerteza expandida, no entanto, é muito 

insensível às variações consideráveis de temperatura no momento do ensaio e calibração do 

cone. Portanto, a análise detalhada das fontes de incertezas pode direcionar adequadamente 

os recursos financeiros do laboratório e quais medidas devem tomadas para melhorar a 

estimativa final, além da utilização de outras metodologias de estimativa de incerteza. 
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RESUMO  

As queimadas na Amazônia são muito utilizadas como forma de preparar o solo para receber 

um plantio, já que a curto prazo as cinzas aumentam a disponibilidade de nutrientes. No 

entanto, quando não controladas e somadas ao período seco da região, as queimadas podem 

se alastrar e gerar grandes incêndios florestais. Este trabalho buscou analisar a dinâmica dos 

focos de calor na região de integração do Tapajós, avaliando a caracterização espacial desses 

focos. Para alcançar o objetivo do trabalho, foram obtidos os focos de calor disponíveis no 

banco de dados de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Bd Queimadas) 

para os meses de agosto e setembro dos anos de 2017, 2018 e 2019, capturados pelo satélite 

de referência AQUA MT. Esses dados foram integrados com uma base de dados de limites 

de rodovias, unidades de conservação e terra indígena, em um Sistema de Informação 

Geográfica (QuantumGis). Posteriormente, foram gerados dados matriciais de densidade dos 

focos de calor a partir do estimado de densidade Kernel. Assim, durante os meses analisados, 

para o período de 2017 e 2018, os focos de calor diminuíram em mais de 50%, no entanto, 

de 2018 para 2019 esses aumentaram em mais de 80%. No que diz respeito à localização 

espacial dos focos, a maioria estão concentrados próximo às rodovias BR 230 e BR 163, 

principalmente no município de Novo Progresso.  

Palavras-chave: Queimadas. Amazônia. Geoprocessamento.  

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

  O fogo pode ser aplicado em diversas finalidades, dentre elas: limpeza de áreas 

agricultáveis, resíduos de pastos, remoção de resíduos do desmatamento e fertilização do solo 

(REDIN et al., 2011). Antes de detalhar o contexto do fogo na Amazônia é necessário 

distinguir a diferença entre queimada e incêndio. A queimada é o uso controlado do fogo e é 

utilizada como técnica agropastoril. Já o incêndio é perda de controle do manejo do fogo, 

seja por negligência, premeditação ou por fatores de origem natural (CARRERO e ALVES, 

2016). 

 As queimadas na Amazônia são mais comuns na estação seca, que corresponde aos 

meses de agosto, setembro e outubro quando a precipitação acumulada não ultrapassa 50 mm 

mensais. (CERQUEIRA, 2006). Esta época se torna momento propício à preparação do solo 

tanto para agricultura familiar quanto pecuária mediante a técnica de corte-e-queima (SÁ et 

al., 2006). Apesar da queima possibilitar a disponibilidade de nutrientes a curto prazo, a longo 

prazo torna-se uma técnica prejudicial à biota, pois a aplicação rotineira causa a esterilidade, 

degradação e erosão do solo (PEDROSO JUNIOR et al., 2008). Contudo, na região 

Amazônica é uma prática muito difundida, pois está fundamentada no baixo custo, alto 

retorno econômico, mão-de-obra reduzida e na consolidação de novas áreas abertas (SPERA 

et al., 2000; FONSECA-MORELLO et al., 2017). 

 Quanto aos incêndios amazônicos, neste ano de 2019 o índice tem aumentado em 

60% em relação à média dos últimos três anos, de acordo com os dados apontados pelo 

Instituto de Pesquisa Ambiental na Amazônia (IPAM). Além disso, o IPAM constatou que 

esse aumento no número de queimadas ocorreu em um ano de estiagem branda em relação 

aos anos anteriores, o que indica que o desmatamento possa ser um fator de impulsionamento 

as chamas, sugerindo assim prática intencional, com o objetivo de limpar áreas recém 

desmatadas (IPAM, 2019). 

 Diversos são os impactos ocasionados pelas queimadas tanto à população amazônica 

quanto à floresta, entre eles o aumento da incidência de doenças respiratórias, perda de 

biodiversidade de fauna e flora e diminuição da resiliência da floresta (RIBEIRO e 

ASSUNÇÃO, 2002; IPAM, 2019). O uso inadequado do fogo para o plantio e manejo de 

pastagens é um dos fatores de grande ameaça a biodiversidade local da Floresta Nacional do 

Tapajós, notadamente no perímetro às margens da rodovia BR 163 (Cuiabá-Santarém), 

constituído majoritariamente por vegetação secundária (IBAMA, 2004). Assim, o objetivo 
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desse trabalho foi quantificar e avaliar a dinâmica dos focos de queimada na região de 

integração do tapajós, analisando a localização espacial dos mesmos ao longo dos meses de 

agosto e setembro dos anos de 2017, 2018 e 2019.  

2. METODOLOGIA  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A Região de Integração (RI) do Tapajós é composta pelos municípios de 

Jacareacanga, Itaituba, Rurópolis, Novo Progresso, Trairão e Aveiro (Figura 1), inserida na 

mesorregião do sudoeste paraense. A região abrange uma área de 189, 61 km2, 

correspondendo a 15% do território paraense, e é entrecortada pelas rodovias BR-163 

(Rodovia Cuiabá-Santarém) e BR-230 (Rodovia Transamazônica), e pelo rio Tapajós 

(FAPESPA, 2015). A vegetação da área de estudo é composta predominantemente por 

Floresta Ombrófila Densa Submontana (IBGE, 2012) e o clima predominante é do tipo “Am” 

(clima de monção), possuindo precipitação total anual média > 1500 mm e precipitação do 

mês mais seco < 60mm, de acordo com a classificação de Koppen (ALVARES et al., 2014). 

Figura 1 – Localização da região de integração do Tapajós. 

 

Fonte: Andrade, 2019. 
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 A RI Tapajós possui 244.492 habitantes, correspondente a 3% da população do estado 

do Pará (IBGE, 2010). No que diz respeito à economia, a região se destaca pela extração de 

ouro, principalmente no município de Itaituba (60% da produção estadual) além da extração 

de calcário, principal insumo da indústria de cimento em Itaituba (FAPESPA, 2015).  

 No que diz respeito às questões sociais, os municípios que abrangem a região de 

integração do Tapajós possuem Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) que 

varia de 0,505 (Jacareacanga) a 0,673 (Novo Progresso). Apenas o município de Novo 

Progresso apresenta média de IDHM acima da média estadual (0,646), no entanto ainda assim 

abaixo da média brasileira (0,727) (IBGE, 2010). Quanto ao Índice de Gini, que varia de 0 a 

1 e avalia o grau de concentração de renda do município, sendo que quanto mais próximo de 

1 maior é a concentração da renda, o município com maior desigualdade é Jacareacanga, que 

possui índice de Gini de 0,69, enquanto que Novo Progresso possui o menor índice de 

concentração de renda (0,55) (IBGE, 2010).  

 

2.2 COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS 

Os dados de focos de queimada, em formato shapefile, foram obtidos do Banco de 

dados de queimadas (BD queimadas) do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

– CPETEC no sitio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2019). Os dados de 

focos foram estimados pelo sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

(MODIS) a bordo do Satélite AQUA (referência), cujos dados são obtidos no período da 

manhã (passagem das 4 h GMT) e da tarde (passagem das 17 h GMT) (INPE, 2019). Para a 

análise da dinâmica dos focos de queimada, foram escolhidos os meses de agosto e setembro 

dos anos de 2017, 2018 e 2019. Esses meses fazem parte do período seco na Amazônia 

quando frequentemente são registrados maiores números de focos no ano devido a 

diminuição da precipitação e ao preparo do solo para cultivo (ABREU e SOUZA, 2016; 

LOPES e SOUZA, 2009).  

Os shapefiles dos focos de queimada foram sobrepostos à área de estudo, de modo a 

facilitar a interpretação dos dados obtidos. Após a sobreposição dos focos com os limites 

territoriais, foram gerados dados matriciais da densidade dos focos de calor a partir do 

estimador de densidade de Kernel, permitindo assim, melhor visualização espacial dos locais 

de maior ocorrência dos focos.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Durante o período analisado, o número de focos de queimada diminuiu em 52,86% 

do ano de 2017 para 2018. No entanto, do ano de 2018 para 2019, houve um aumento de 

81,10% no número de focos de incêndio na RI do Tapajós. O município com maior número 

de focos de calor foi Novo Progresso, com 4.838 focos, seguido de Itaituba (2451 focos) e 

Jacareacanga (1.365 focos) (Tabela 1, Figura 1). Esses resultados corroboram com os 

encontrados pelo IPAM, o qual constatou que dentre os 10 municípios da Amazônia com 

maior número de focos de incêndio em 2019, Novo Progresso ocupa a 6º posição e Itaituba 

a 10º posição (IPAM, 2019).  

 
Tabela 1 - Número de focos de queimada nos municípios da RI Tapajós. 

Município Ago/ Set 2017 Ago/ Set 2018 Ago/ Set 2019 TOTAL 

Aveiro 185 66 101 352 

Itaituba 1099 412 940 2451 

Jacareacanga 456 351 558 1365 

Novo Progresso 1975 1170 1693 4838 

Rurópolis 283 50 213 546 

Trairão 616 126 434 1176 

TOTAL 4614 2175 3939 10728 

Fonte: INPE, 2019. 

 

Figura 1 - Gráfico do número de focos de queimada por município da região de integração. 

 

Fonte: Autores, 2019. 
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O período de estiagem na Amazônia favorece o alastramento do fogo, já que a seca 

reduz a umidade do chão da floresta e aumenta a suscetibilidade de ocorrência de grandes 

incêndios florestais (NEPSTAD et al., 1999). No entanto, de acordo com o Instituto de 

Pesquisa Ambiental da Amazônia, esse ano a Amazônia está queimando mais e o período 

seco não explica esse aumento, já que a estiagem desse ano está mais branda do que a 

observada nos anos anteriores (IPAM, 2019). Assim, para o IPAM, o aumento do número de 

focos de calor mesmo em uma estação de estiagem mais suave indica que o desmatamento é 

um fator que impulsiona as chamas.  

Nota-se a partir da Tabela 1 que, ao longo do período analisado, o maior número de 

focos ocorreu no município de Novo Progresso sendo quase 50% superior ao segundo 

colocado, Itaituba. Lopes et al., (2017) identificaram que durante o período de 2010 a 2015 

a maior ocorrência de focos de incêndio no município de Novo Progresso ocorreu nos meses 

de agosto e setembro, com maior concentração na região nordeste do município, ao longo da 

BR-163, tal como observado nesse trabalho (Figura 2).  

Esses dados também são corroborados pelo estudo de Costa et al., (2017), no qual 

analisaram a dinâmica de uso da terra associada a focos de calor na área de influência da BR-

163 nos anos de 2004, 2010 e 2014. Os autores constataram que a maior parte dos focos de 

queimada está concentrada próxima à rodovia BR-163, com diminuição do desmatamento na 

medida em que aumenta a distância da estrada. Essa relação é explicada pela utilização do 

fogo para o manejo de pastagens e limpeza de áreas para a agricultura (Costa et al., 2017).  

Nota-se a partir da Figura 2 que um elevado número de focos está concentrado no 

interior da Terra Indígena Munduruku, no município de Jacareacanga, bem como ao redor 

das Unidades de Conservação de Proteção Integral (Parque Nacional do Rio Novo, Parque 

Nacional da Amazônia, Parque Nacional do Jamanxim e Reserva Biológica Nascentes Serra 

do Cachimbo) caracterizado como Zona de Amortecimento.  

Costa et al., (2017) também constataram grande concentração de focos de calor ao 

redor das áreas protegidas na área de influência da BR-163, indicando que essas áreas passam 

a sofrer maior pressão devido a redução da disponibilidade de terras, o que acarreta aumento 

do desmatamento. Morelli et al., (2009) enfatizaram que o uso do fogo em unidades de 

proteção demonstra a desconexão entre a realidade e as políticas públicas de preservação, 

causando impactos à fauna e flora e comprometendo assim os recursos naturais disponíveis 

nessas regiões.  
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Figura 2 – Focos de incêndio na RI do tapajós 

 
 

Fonte: Autores, 2019 

 

Pela análise de densidade dos focos de calor, foi identificado maior concentração dos 

focos de calor próximo às rodovias (Figura 3), principalmente a BR-163 (Cuiabá-Santarém) 

e BR-230 (Transamazônica). Tal fato evidencia que as áreas próximas às rodovias tendem a 
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concentrar maiores níveis de exploração, seja pelo desmatamento e consequentemente pelos 

focos de incêndio, bem como pela abertura de novas áreas para exploração madeireira 

(MELLO, 2016; FERREIRA et al., 2005; LIMA et al., 2017).  

 
Figura 3 – Densidade dos focos de incêndio na RI do Tapajós. 

 
 

Fonte: Autores, 2019. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando os resultados apresentados, evidenciou-se que o número de focos de 

queimada nos últimos meses nos municípios da RI do Tapajós está 80% maior em relação ao 

mesmo período do ano passado. O município com maior número de ocorrências foi Novo 

Progresso, seguido de Itaituba e Jacareacanga. Em relação à localização espacial dos focos, 

estes estão concentrados principalmente no entorno das rodovias BR 230 e BR 163 (Cuiabá-

Santarém) bem como ao redor de Unidades de conservação. Assim, destaca-se a necessidade 

de maior fiscalização das áreas bem como o fortalecimento de políticas públicas para um 

maior controle de focos de incêndio na Amazônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V 

 

70 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

5.  REFERÊNCIAS  

ABREU, F.A.; SOUZA, J.S.A. Dinâmica Espaço-temporal de Focos de Calor em Duas 

Terras Indígenas do Estado de Mato Grosso: uma Abordagem Geoespacial sobre a 

Dinâmica do Uso do Fogo por Xavantes e Bororos. Floresta e Ambiente, v.23, n.1, p. 1-

10, 2016.  

ALVARES, C.A. et al. Koppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische 

Zeitschrift, Stuttgart, v.22, n.6, p. 711-728, 2014. 

 

CARRERO, G. C.; ALVES, C. S. Queimadas e Incêndios na Amazônia: impactos 

ambientais e socioeconômicos, prevenção e combate. In: Maria Cristina Soares de 

Almeida; Peter H. May. (Org.). Gestão e governança local para a Amazônia sustentável: 

notas técnicas. 1ed.Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Administração Municipal - 

IBAM, 2016, v. 2, p. 157-165. 

 

CERQUEIRA, J.L.R.P. Estudos radiometeorológico da região Amazônica. 220 p. Tese 

(Doutorado em Engenharia Elétrica) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, 2006.  

 

COSTA, A.M.S.; BEZERRA, P.E.S.; OLIVEIRA, R.S. Mudanças no uso e ocupação da 

terra associadas a focos de calor na área de influência da Rodovia BR-163 (Cuiabá-

Santarém). Revista Brasileira de Gestão Ambiental, v. 11, n.01, p.119 - 125, jan-dez, 

2017.  

 

FAPESPA. Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará. Diagnóstico 

Socioeconômico e Ambiental da Região de Integração do Tapajós. Disponível em: < 

http://seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/ppa/ppa2016-

2019/perfil_regiao_tapajos.pdf> Acesso em: 15. out. 2019.  

 

FERREIRA, V.F., VETICINQUE, E., ALMEIDA, S. O desmatamento na Amazônia e a 

importância das áreas protegidas. Estud. av. São Paulo, v.19, n.53, Jan./Abr. 2005. 

FONSECA-MORELLO, T. et al, 2017. Queimadas florestais na Amazônia brasileira: 

Porque as políticas pública têm efeito limitado? Ambiente e Sociedade- São Paulo - 

v.20, n.4, p. 19-40, 2017. 

 

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Banco de dados de queimadas. Disponível 

em: <http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas>. Acesso em: 30 set. 2019. 

 

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2017. Dados pontuais de focos de calor. 

Programa de Monitoramento de Focos. Acesso em: 30 de set. 2019. 

 

IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

Plano de Manejo – Floresta Nacional do Tapajós. Vol. 1. Disponível em: 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades 

coservacao/flona_tapajoss.pdf>. Acesso em: 15 out. 2019.  

 

IBGE. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. Rio de Janeiro: 2012.  



V 

 

71 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

 

LIMA, A.E.; CARRÉRA, L.C.; SILVA, D.R.; MEDEIROS, L.R.; AGUIAR, R.O.; 

COSTA, J.A. In: Anais Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 18., p. 7010 – 

7016, 2017.  

 

LOPES, L.H.M.; SOUZA, C.M.A. Análise temporal de focos de calor na terra indígena 

Parakanã, Pará – Brasil. In: Anais Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 14., p. 

5295-5300, 2009. 

 

LOPES, A.C.L.; FREITAS, A.V.M.; COSTA, D.O.; BELTRÃO, N.E.S.; TAVARES, P.A. 

Análise da distribuição de focos de calor no município de Novo Progresso, Pará. Revista 

Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v.12, nº 2, p. 298-303, 2017.  

 

MELLO, N.G.R. Análise dos fatores responsáveis pela redução do desmatamento entre os 

anos de 2005 e 2013. 121p. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade 

de São Paulo (Instituto de Energia e Ambiente), São Paulo, 2016. 

 

MORELLI, F.; SETZER, A.; JESUS, S.C. Focos de queimadas nas unidades de 

conservação e terras indígenas do Pantanal, 2000-2008. Geografia, v.34, Número Especial, 

p. 681-695, dez. 2009. 

 

NEPSTAD, D.C.; MOREIRA, A.G.; ALENCAR, A.A. Floresta em Chamas: Origens, 

Impactos e Prevenção de Fogo na Amazônia. Programa Piloto para a Prevenção das 

Florestas Tropicais do Brasil. Brasília, 1999. 

 

PEDROSO JUNIOR, N.N.; MURRIETA, R.S.S.; ADAMS, C. A agricultura de corte e 

queima: um sistema em transformação. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciências 

Humanas, Belém, v. 3, n. 2, p. 153-174, maio-ago. 2008. 

 

REDIN, M.; SANTOS, G.F.; MIGUEL, P.; DENEGA, G.L.; LUPATINI, M.; DONEDA, 

A.; SOUZA, E.L. Impactos da queima sobre atributos químicos, físicos e biológicos do 

solo. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 21, n. 2, p. 381-392, abr.-jun., 2011. 

 

RIBEIRO, H.; ASSUNÇÃO, J.V. Efeitos das queimadas na saúde humana. Estud. av., 

v.16, n.44, p.125-148, 2002.  

 

SÁ, T.D.A.; KATO, O.R.; CARVALHO, C.J.R.; FIGUEIREDO, R.O. Queimar ou não 

queimar? De como produzir na Amazônia sem queimar. REVISTA USP, São Paulo, n.72, 

p. 90-97, dezembro/fevereiro 2006-2007.  

 

SPERA, S. T. et al. Características físicas de um Latossolo Vermelho-escuro no cerrado de 

Planaltina, DF, submetido à ação do Fogo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 

35, n. 9, p. 1817-1824, 2000. 

 

 

  



V 

 

72 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

AVALIAÇÃO DA COLETA SELETIVA DA ILHA DE COTIJUBA-PA   

 

Lucenilda Dias de Almeida¹; Kezia Costa de Sousa2; Luciano Louzada do Couto3.  

1Engenheira Sanitarista e Ambiental. Universidade Federal do Pará. 

lucenilda.almeida@gmail.com  

2Engenheira Sanitarista e Ambiental. Universidade Federal do Pará. 

keziacostadesousa@hotmail.com 

3Mestrando em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. 

Universidade Federal do Pará. luciano.ufpa@gmail.com 

 

 

RESUMO  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) tem como um de seus princípios reconhecer 

o resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico, gerador de trabalho e 

renda e promotor da cidadania. Deve ser prioridade por parte do Poder Público a organização 

e funcionamento de cooperativas, assim como de outras formas de associações de catadores 

de materiais recicláveis e reutilizáveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda. A fim 

de entender a dinâmica e as alternativas de destinação para os resíduos gerados nessa região, 

será feita uma avaliação do sistema de coleta seletiva realizado pela associação de catadores 

de materiais recicláveis (ASCAJUBA) da Ilha de Cotijuba, para fins de compreensão, 

melhorias e expansão dessa atividade. O estudo foi desenvolvido a partir do levantamento de 

campo através do acompanhamento da coleta seletiva, bem como do processamento dos 

materiais coletados no espaço de triagem da ASCAJUBA e na etapa de comercialização do 

material. Como resultado obteve-se o per capita de geração de resíduos (0,89 kg/hab.dia), 

adotado no Estudo Gravimétrico de Belém, estima-se que sejam gerados 3,35 toneladas/dia 

de resíduos sólidos domiciliares na ilha, sendo que do total de resíduos gerados 19,40% são 

materiais passíveis de reciclagem. Porém os catadores da ASCAJUBA são responsáveis pela 

coleta de apenas 15% do montante de recicláveis, equivalente a 3% do total produzido na 

ilha. Apesar dos avanços na atividade de coleta seletiva da ilha, os profissionais da associação 

enfrentam diversos desafios na execução de sua atividade, o que se reflete diretamente na 

quantidade de materiais coletados e que consequentemente, afetam a renda mensal desses 

trabalhadores. Com a resolução dos problemas será possível que os catadores da Ilha de 

Cotijuba elevem sua renda mensal, diminuindo a quantidade de resíduos coletados e 

dispostos no Aterro Sanitário, possibilitando a desoneração do serviço de coleta domiciliar.  

Palavras-chave: Resíduos sólidos. Catador. Coleta seletiva.  

Área de Interesse do Simpósio:  Resíduos sólidos, líquidos e gasosos.  
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1. INTRODUÇÃO  

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) tem como um de seus princípios 

reconhecer o resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico, gerador de 

trabalho e renda e promotor da cidadania (BRASIL, 2019). A mesma determina que o Poder 

Público deve priorizar a organização e o funcionamento de cooperativas, assim como de 

outras formas de associações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis constituídas 

por pessoas físicas de baixa renda, tal como sua contratação (SEVERI, 2014). 

 Segundo Mitschein e Vilar (2017), há 16 cooperativas e associações no município de 

Belém e região metropolitana, porém a maior parte não está legalizada, devido ao alto custo 

financeiro demandado para abertura e manutenção de sua existência legal, somados a alvará 

de funcionamento e licenciamento ambiental. 

 O Estado do Pará é detentor dos maiores gastos com coleta e maior produtor de 

resíduos da região Norte, porém é o que possui menor taxa per capita de coleta, contudo o 

cenário seria oposto caso investimentos fossem feitos em coleta seletiva, com estimativas de 

redução de R$ 82.000,00 por dia com serviços de limpeza urbana para os Estados 

(SANTANA, 2019). 

 A experiência brasileira com a coleta seletiva indica que inúmeros projetos não 

obtiveram êxito devido à ausência de conhecimento prévio do local e dos atores da ação 

proposta, também a espera por adesão total do público, juntamente com transformação de 

hábitos repentinamente, outro fator é a ausência de mecanismos e até mesmo mercado para 

escoar os materiais coletados (SILVA, 2013).  

 Assim, a fim de entender a dinâmica e as alternativas de destinação para os resíduos 

gerados nessa região, será feita uma avaliação do sistema de coleta seletiva realizado pela 

associação de catadores de materiais recicláveis (ASCAJUBA) da Ilha de Cotijuba, para fins 

de compreensão, melhorias e expansão dessa atividade. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi realizado na ilha de Cotijuba, área pertencente a região insular do 

município de Belém.  A mesma é uma Área de Proteção Ambienta – APA, criada em 1990, 

através da Lei Municipal nº 8655/2008, art.822, mais especificamente em uma ARIE – Área 

de Relevante Interesse Ecológico (FUNPEA, 2019). A população da ilha, segundo o Censo 

do IBGE, em 2010 é de 3.750 habitantes.  
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A pesquisa foi desenvolvida a partir do levantamento de informações secundárias e 

principalmente por levantamento de campo. Dessa forma, foi possível determinar o perfil 

socioeconômico dos catadores, possibilitando saber a renda média, produtividade e forma de 

trabalho (estrutura organizacional e produtiva). 

O estudo identificou as principais fontes geradoras de resíduos sólidos passíveis de 

serem reciclados, como os domiciliares e os Grandes Geradores (comercial, instituições 

públicas). Durante a pesquisa, foram visualizados aspectos referentes às características da 

ilha como: os acondicionamentos dos resíduos, características dos resíduos gerados, 

identificação dos serviços de limpeza e a coleta domiciliar (identificando as etapas da coleta, 

transporte e destinação final). Para a quantificação dos resíduos foi utilizado o Estudo 

Gravimétrico de Belém, para estimar a geração dos resíduos na ilha, pois até o final da 

pesquisa, não tivemos retorno da empresa responsável pela coleta domiciliar.  

Dessa forma, foi possível obter informações de todas as etapas da coleta seletiva. Na 

coleta porta a porta, no transporte dos materiais coletados até o galpão de triagem, onde foi 

observado a situação da infraestrutura e os procedimentos de triagem e armazenamento. Foi 

possível identificar a forma de coleta dos matérias até a comercialização. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Primeiramente foi feita a composição gravimétrica dos resíduos coletados, como pode 

ser observado na Figura 1. Nota-se pelo resultado, que a maior porção coletada é da classe 

plástico, do tipo: PEAD; PET; PET óleo; Plástico duro e filme branco, dos quais são os que 

possuem maior valor de comercialização.  

 Os metais, que corresponderam a menor porcentagem da composição, são 

característicos de regiões de praias, como latinhas de refrigerante e bebidas alcoólicas.  

 Observou-se durante o estudo que alguns tipos de garrafa de vidro, como as de bebida 

alcoólica, também tem sido bastante procurada, pelos catadores da associação. A classe papel 

coletada corresponde em sua maioria a livros e revistas.   
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Figura 1 – Composição gravimétrica dos Resíduos Sólidos comercializados pela ASCAJUBA. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

De acordo com o Estudo Gravimétrico do Município de Belém (2015) o montante de 

Resíduos Sólidos Urbanos era de 1.275.231,1 kg/dia, sendo 19,40% o percentual de materiais 

passíveis de reciclagem, conforme observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Composição dos Resíduos Sólidos de Belém. 

CLASSE DE RESÍDUO % TOTAL MASSA (KG) 

Material Orgânico 53,38 680.718,8 

Papel/Papelão 6,34 80.849,6 

Plástico Mole 2,88 36.726,6 

Plástico Duro 4,26 54.324,8 

PET 2,66 33.921,1 

Longa Vida 0,32 4.080,7 

Metais Ferrosos 1,22 15.557,8 

Alumínio 0,88 11.222 

Vidros 0,84 10.711,9 

Tecidos/Trapos 4 51.009,2 

Entulhos 7,62 97.172,6 

Outros 5,29 67.459,7 

Rejeitos 10,31 131.476,3 

TOTAL 100 1.275.231,1 

Fonte: Estudo Gravimétrico de Belém (2015). 

7%

53%

32%

8%

Composição Gravimétrica

Vidro Plástico Papel/papelão Metal
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Considerando a população de Cotijuba de 3.750 habitantes e o per capita de geração 

de resíduos (0,89 kg/hab.dia), adotado no Estudo Gravimétrico de Belém, estimasse que 

sejam gerados 3,35 toneladas/dia de resíduos sólidos domiciliares na ilha. Do total de 

resíduos gerados em Cotijuba, 19,40% são materiais passíveis de reciclagem. Porém os 

catadores da ASCAJUBA são responsáveis pela coleta de apenas 15% do montante de 

recicláveis, equivalente a 3% do total gerado na ilha. 

Os valores observados na Figura 2, referem-se a 10 dias de coleta realizadas no mês 

de outubro. O valor total obtido com a comercialização dos materiais recicláveis foi de R$ 

649,25, possibilitando R$ 81,16 para cada catador (total de 8 catadores), representando uma 

média mensal de R$ 243,47/catador.  

 

Figura 2 - Valores de comercialização dos resíduos coletados.  

 

Fonte: Autores (2019).  

 

Na Figura 3 é possível observar o Centro de Triagem da ASCAJUBA construído por 

parcerias locais, assim como a carroça utilizada para transportar os “BIG BAGs” ¹1 do centro 

de triagem até o porto de Cotijuba com destino a Capital, por meio de transporte fluvial 

realizado pela empresa terceirizada que presta serviço de coleta de resíduos domiciliares para 

a Prefeitura Municipal de Belém (PMB).  

 
1 BIG BAG’s são recipientes padronizados em grandes dimensões para armazenar, transportar e manusear 

produtos secos, granulados e/ou líquidos (semi-líquidos) fabricados com tecido de Polipropileno (PP) de alta 

resistência. 

Plástico Papel/papelão Metal Vidro

R$444.90 

R$55.60 

R$118.75 

R$30.00 

Comercialização (R$)
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Após o transporte fluvial, os materiais recicláveis são deixados em um porto no 

Distrito de Icoaraci, para em seguida serem transportados pelo caminhão de apoio da 

Associação de Recicladores das Águas Lindas (ARAL), conforme a Figura 4.   

 

Figura 3 - Centro de Triagem ASCAJUBA. 

 

Figura 4 - Comercialização em rede. 

 
Fonte: Autores, (2019).                                        Fonte: Autores, (2019). 

 
Os resíduos são levados ao Centro de Triagem do Canal São Joaquim, local de 

processamento de resíduos recicláveis da ARAL, onde passam por uma triagem fina, seguida 

de prensagem/enfardamento e armazenamento, até momento da comercialização em rede.  

Importante informar, que sem o apoio da PMB no transporte fluvial e da ARAL no 

transporte, processo e comercialização em rede, a coleta seletiva na ilha de Cotijuba não teria 

viabilidade. 

A coleta dos resíduos domiciliares já é realidade em parte da zona rural e em toda 

área urbana da região insular de Belém, porém, a coleta seletiva na região das ilhas é recente, 

especificamente em Cotijuba, começou em 2016. Apesar do apoio atualmente dado à 

associação de catadores da ilha por parte da Prefeitura Municipal de Belém, ainda há muitos 

problemas a serem resolvidos, como: a falta de equipamentos, como carrinhos, adequados 

para a coleta seletiva porta a porta; local adequado para o processo de triagem e 

armazenamento dos materiais coletados; falta de equipamentos (prensa/mesa de 

triagem/balança, entre outros) e necessidade de um programa de educação ambiental voltado 

para ampliação/fortalecimento da coleta seletiva na ilha.  

Para Lima (2001), a logística ideal deve ser um sistema multimodal, em que há uma 

combinação entre a coleta feita com carrinho porta a porta e transporte por caminhão, onde 

os materiais coletados são depositados temporariamente em um local de apoio, até que o 

caminhão os leve.   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Apesar de consideráveis avanços na atividade de coleta seletiva da ilha, os 

profissionais da associação ainda enfrentam diversos desafios na execução de sua atividade, 

o que se reflete diretamente na quantidade de materiais coletados e que consequentemente, 

afetam a renda mensal desses trabalhadores. Por ser uma atividade recente, são necessários 

estudos que demonstrem a real situação dos catadores que trabalham nessas localidades, 

como também, é indispensável a realização da composição gravimétrica dos resíduos gerados 

na localidade para que se conheça a real produção e características dos resíduos da ilha, além 

da urgência de investimentos na melhoria das condições de trabalho dos associados. 

A remuneração dos catadores associados está abaixo de meio salário mínimo por mês 

devido a várias questões, como: falta de instrumentos adequados para a coleta seletiva porta 

a porta; centro de triagem inadequado e ausência de ações de educação ambiental que 

conscientizem a população da importância da atividade. Com a resolução dos problemas 

apontados é possível que os catadores da Ilha de Cotijuba elevem sua renda mensal, sejam 

reconhecidos por seu trabalho e, consequentemente, haverá diminuição da quantidade de 

resíduos coletados e dispostos no Aterro Sanitário do Município, o que possibilitará a 

desoneração do serviço de coleta domiciliar.  
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RESUMO  

No acervo do Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental há uma rica diversidade de 

material sobre a flora amazônica, uma das famílias que mais se destaca é a Solanaceae A. 

Juss. Muitas plantas pertencentes a Solanaceae acumulam alcaloides, em decorrência disto, 

são extremamente tóxicas, assim causando incidentes e intoxicações, logo, é importante a 

obtenção de informações e conhecimento a respeito desses vegetais, a fim de prevenir 

acidentes e contribuir para estudos em toxicidade. Desse modo, o objetivo deste trabalho foi 

realizar um levantamento de plantas tóxicas da família Solanaceae no Herbário IAN. O 

estudo foi realizado através de pesquisas bibliográficas, e utilização do BRAHMS para a 

realização do levantamento das espécies pertencentes à família. Assim, foram encontradas 

nas literaturas 64 espécies tóxicas, com destaque do gênero Solanum L., ao realizar o 

levantamento no herbário IAN foram obtidos 309 espécimes no acervo, destas 64 espécies, 

também tendo destaque para o gênero Solanum, com 224 exemplares, seguido de Physalis L. 

(25) e Cestrum L. (24), e as espécies que tiveram mais destaque em número de indivíduos 

foram a Solanum crinitum Lam. (70), seguida de Solanum nigrum L. (24), Physalis angulata 

L., Solanum asperum Rich. (22), Solanum paniculatum L. Portanto, conclui-se que, é 

necessária a realização de mais estudos sobre plantas tóxicas, para evitar incidentes e 

possíveis intoxicações, além de ajudar em pesquisas em toxicidade e produção de novos 

fitoterápicos. 

 

 Palavras-chave: Levantamento. Alcaloides. Toxicidade. 

Área de Interesse do Simpósio: Ecotoxicologia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Solanaceae A. Juss. possui distribuição cosmopolita, concentrada na região 

neotropical, incluindo cerca de 150 gêneros e 3000 espécies. No Brasil ocorrem 30 gêneros 

e cerca de 450 espécies (SOUZA; LORENZI, 2008). Pertencem a esta família diversas 

plantas de interesse econômico, utilizadas na alimentação, como o tomate (Solanum 

lycopersicum L.), a batata (Solanum tuberosum L.), as pimentas e o pimentão (Capsicum spp. 

L.), a berinjela (Solanum melongena L.) e o jiló (Solanum gilo Raddi) ou como ornamentais, 

como o manacá-de-cheiro (Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don) e a petúnia (Petunia hybrida 

E. Vilm) (SOUZA; LORENZI, 2008). 

Podem ser encontrados na forma de ervas, arbustos, árvores ou trepadeiras. Folhas 

alternas ou pareadas, nunca diretamente opostas, às vezes agrupadas no ápice dos ramos, 

simples ou pinatisectas; estípulas ausentes. Flores pequenas a grandes, bissexuadas ou às 

vezes unissexuadas, actinomorfas ou zigomorfas. Fruto baga, cápsula ou drupa; sementes 

com endosperma. É uma das famílias mais importantes de arbustos e ervas de capoeiras e 

vegetação perturbada no Brasil e outras partes da América tropical (NEE, 2007). 

Como nativas do Brasil destacam-se Solanum americanum Mill (maria-pretinha), 

planta invasora de culturas muito comum, Solanum lycocarpum A. St - Hil (fruta-do-lobo), 

uma das espécies mais características dos cerrados, com grandes frutos arredondados, além 

de Solanum paniculatum L. (jurubeba), muito utilizada como medicinal. Incluem-se nesta 

família, também entre as espécies nativas, as dama-da-noite (Cestrum spp. L.) e o joá-de-

capote (Physalis angulata L.) (SOUZA; LORENZI, 2008). 

Muitas plantas pertencentes a Solanaceae acumulam alcaloides e são, em decorrência 

disto, extremamente tóxicas, incluindo a beladona (Atropa belladona L.), a saia-branca ou 

trombeteira (Brugmansia spp. Pers.) e o estramônio (Datura stramonium L.). O fumo 

(Nicotiana tabacum L.) também pertencem a esta família (SOUZA; LORENZI, 2008). Estas 

chamadas de princípios ativos, tais como alcaloides, taninos e toxialuminas, podem causar 

graves problemas de intoxicação (OLIVEIRA et al., 2018). 

Os alcaloides são compostos nitrogenados que ocorrem nas plantas e são 

estruturalmente diversificados dependendo da rota biossintética que os produz. Como 

princípios tóxicos de plantas, ocorrem os alcaloides endofíticos (ergolínicos e 

tremorgênicos), pirrolizidínicos, indolizidínicos e tropânicos. Os alcalóides de origem 

endofítica estão compreendidos principalmente em duas classes químicas: os indolterpênicos 
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dotados de ação tremorgênica e os ergolínicos vasoconstrictores e alucinógenos. Os 

alcaloides ergolínicos e os tremorgênicos provocam efeitos negativos sobre os 

neuroreceptores, o que resulta em problemas de neurotransmissão e vasoconstrição, próprios 

do ergotismo, além da inibição da prolactina em humanos e ocorrência de alucinações 

(MATOS et al., 2011). 

Sendo assim, planta tóxica é todo vegetal que introduzido no organismo do homem 

ou de animais, na forma natural, pode provocar danos, afetando a saúde desses seres, de tal 

forma causando um desequilíbrio no corpo (HARUGUCHI, 2003). 

Ao longo dos anos, as intoxicações causadas por plantas vêm sendo um grave 

problema para saúde da população, assim como para economia do país. Representa a quarta 

causa de mortes no Brasil, provocada por intoxicações, afetando principalmente crianças 

(BRAGA; GIESE; PARRY, 2017; MATOS et al., 2011). As substâncias que indicam 

toxicidade para homens e animais, são classificadas de acordo com sua origem, estrutura 

química ou o efeito que causam (MATOS et al., 2011).  

  As intoxicações acabam ocorrendo pela falta de informação para a população a 

respeito de plantas tóxicas (GETTER; NUNES, 2011).  É indispensável ter informações 

sobre espécies consideradas tóxicas, já que muitos acidentes, tanto com animais quanto com 

humanos, são decorrentes pelo uso inadequado de algumas plantas (BRAGA; GIESE; 

PARRY, 2017).  

 Os herbários são exemplos de armazenadores de grande quantidade de informações e 

dados a respeito da diversidade vegetal, subsidiando ciência como Ecologia, Fisiologia, 

Farmacologia e Agronomia, além de contribuir no processo de conservação. Sendo assim, é 

definido como uma coleção de plantas desidratadas, mantidas em instituições, de modo a ser 

designada à pesquisa científica, e para conhecimentos diversos (ASSIS; MANIA, 2008). 

 O Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental foi criado pelos botânicos João 

Murça Pires e William Archer, em 1945. Tendo como objetivo fornecer conhecimento e 

colaborar para o manejo e conservação da flora amazônica. O IAN apresenta um acervo 

científico rico sobre a flora amazônica, favorecendo tanto a comunidade cientifica como a 

comunidade em geral (SOUZA et al., 2013). Desse modo, podem ser encontrados exemplares 

pertencentes a Solanaceae, uma vez que, é considerada uma das maiores e mais complexas 

famílias das angiospermas. Com isso, este trabalho teve como objetivo realizar um levamento 

de plantas tóxicas de Solanaceae e sua representatividade no Herbário IAN, já que, é 
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importante ter informações e conhecimento a respeito dessas espécies, afim de prevenir 

acidentes e contribuir para estudos em toxicidade. 

 

2. METODOLOGIA 

 O estudo foi realizado através de pesquisas bibliográficas a respeito de plantas tóxicas 

de Solanaceae, afim de procurar informações em relação as propriedades que as tornam 

tóxicas. Após a obtenção das informações, as espécies tóxicas encontradas foram organizadas 

em uma lista, sendo ordenadas de acordo com o gênero.  

 A partir disso, foi feito um levamento dessas espécies no Herbário IAN (Figura 1) e 

(Figura 2), com auxílio do sistema BRAHMS (Botanical Research And Herbarium 

Management System). Logo depois, os dados obtidos foram arrumados em uma nova lista, 

contendo o número de exemplares. 

 

        Figura 1 - Herbário IAN.         Figura 2 - Armários do Herbário IAN. 

               

Fonte: Autor (2019).                         Fonte: Autor (2019). 

 

 



V 

 

84 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Foram encontradas 64 espécies ditas tóxicas de Solanaceae, sendo distribuídas entre 

14 gêneros, dando destaque para o gênero Solanum que teve 31 espécies mencionadas como 

tóxicas, seguindo de Cestrum com 10 e Datura com seis (Tabela 1).  

 No Herbário IAN ao fazer o levantamento foram identificadas das 64 espécies, 309 

espécimes no acervo, e outra vez o gênero Solanum teve destaque com 224 exemplares, 

seguido Physalis com 25, Cestrum com 24, Nicotiana com 10 e Datura com oito (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Quantitativo das espécies e exemplares dos gêneros de Solanaceae. 

   

Fonte: Herbário IAN, 2019.  

 

 Dentre as espécies com maior representatividade em número de indivíduos no 

Herbário IAN, está a Solanum crinitum Lam. (70), seguida de Solanum nigrum L. (24), 

Gêneros Revisão Bibliográfica 

(Espécies) 

 Levantamento no 

Herbário IAN 

 

Atropa L. 

Brugmansia Pers. 

Brunfelsia L. 

Capsicum L. 

Cestrum L. 

Datura L. 

Hyosciamus Scop. 

Lycopersicon Mill. 

Metternichia J. G. Mikan 

Nicotiana L. 

Nierembergia Ruiz & Pav. 

Physalis L. 

Sessea Ruiz & Pav. 

Solanum L. 

1 

2 

2 

1 

10 

6 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

31 

 1 

3 

6 

2 

24 

8 

0 

2 

2 

10 

0 

25 

1 

225 

 

     



V 

 

85 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

Physalis angulata L., Solanum asperum Rich. (22), Solanum paniculatum L., Solanum 

paludosum Moric. (17), Solanum sisymbriifolium Lam., e Solanum stipulaceum Roem & 

Schult. (13) (Figura 3). 

Figura 3 - Número de espécimes tóxicas no Herbário IAN. 

 

Fonte: Herbário IAN, 2019. 

 Assim como tiveram espécies que se destacaram em número de exemplares, 

houveram também 28 espécies que não possuem nenhum exemplar no acervo do Herbário 

IAN, como Brugmansia arbórea (L) Lagerh., Brunfelsia hopeana (Hook.) Benth., Cestrum 

nocturnum L., Nierembergia veitchi Hook. e Solanum fastigiatum Willd. 

 É notória a prevalência do gênero Solanum em número de espécimes em relação aos 

demais, sendo considerado o gênero mais expressivo desta família (BOHS, 2005). As 

espécies desse gênero são utilizadas para diversos fins, desde o medicinal e alimentício 

(COUTINHO, 2009; KNAPP et al., 2004). É importante se atentar para estas, evitando a 

ocorrência de algum incidente indesejado, assim como buscar conhece-las melhor. 

Nota- se que o Herbário IAN apresenta um número significativo de exemplares de 

espécies tóxicas, mesmo algumas espécies importantes não sendo encontradas. Uma vez que, 

ressalta a importância do acervo para pesquisas futuras, agregando também o conhecimento 

das comunidades. 
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4. CONCLUSÃO  

 Dessa forma o presente trabalho teve o intuito de colaborar com informações acerca 

do acervo do herbário IAN, no que diz respeito às espécies da família Solanaceae. Além de 

contribuir para estudos relacionados a plantas tóxicas, colaborando com pesquisas em 

toxicidade e na produção de novos fármacos, uma vez que, estudos sobre essa temática 

podem resultar em informações de substâncias importantes para a área fitoterápica. 

 Diante disso, é notória a relevância de novos estudos que abrangem o assunto a 

respeito da toxicidade presente nas plantas da família estudada, com intuito de prevenir 

incidentes, e ao mesmo tempo gerar conhecimento para a população em geral. 
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RESUMO 

A diminuição das populações e extinções locais de anfíbios no globo é um fenômeno que 

tem sido observado nas últimas décadas e pode ser associado à mudanças climáticas, alta 

fragmentação de habitat, surgimento de doenças e também a contaminação do ambiente por 

metais pesados, tendo na Amazônia maior destaque o metil mercúrio, conhecido por sua alta 

capacidade de se acumular na cadeia trófica e seu potencial citotóxico. Por esse motivo, o 

objetivo desse trabalho é analisar possíveis efeitos ao desenvolvimento do sistema 

tegumentar em girinos e recém-metamorfoseados da espécie Physalaemus ephippifer. Para 

isso, foram coletadas posturas na Reserva Ecológica do GUNMA, as quais foram expostas a 

concentrações de metil mercúrio com concentrações de 0,0004 μg/mL, 0,0007 μg/mL, 0,004 

μg/mL e 0,007 μg/mL, onde passaram seu desenvolvimento embrionário e metamorfose. Para 

a análise do desenvolvimento tegumentar, foram utilizadas amostras de diferentes estágios 

de desenvolvimento sendo eles: dois intervalos de estágio de desenvolvimento embrionário 

(G26−G31, G36−G39) e dois períodos de metamorfose (G42 e G44) e o recém 

metamorfoseados (G46). As amostras foram submetidas ao processamento histológico, 

incluídos em parafina e corados com H&E. Os principais resultados obtidos foram: alta 

incidência de melanócitos na pele, resultado presente em todos os tratamentos submetidos ao 

metilmercúrio; foi também observado aumento da espessura da derme em tratamentos com 

0,0007 μg/mL e 0,007 μg/mL; foi possível constatar um aumento no diâmetro das glândulas 

da pele e surgimento precoce da camada de queratina nos tratamentos com 0,0007 μg/mL e 

0,004 μg/mL; além disso, tratamentos com concentrações 0,004 μg/mL e 0,007 μg/mL 

apresentaram aumento da espessura da camada de queratina e epiderme. Sendo assim, o metil 

mercúrio pode levar a alterações na integridade do tegumento de animais, podendo diminuir 

as chances de sobrevivência no ambiente natural e consequentemente, levar a diminuição das 

populações no ecossistema.  

Palavras-chave: Toxicologia ambiental. Tegumento. Morfologia.  

Área de interesse no simpósio: Ecotoxicologia. 
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1. INTRODUÇÃO  

Ao redor do globo, as populações de anfíbios têm sofrido perdas significativas nos 

tamanhos das suas populações, levando também ao desaparecimento de várias espécies na 

sua ocorrência local histórica (HOULAHAN et al, 2000; WAKE & VREDENBURG, 2008). 

Grande parte desse fenômeno tem sido atribuído as mudanças climáticas e as suas 

consequências para o ecossistema, como o aumento da absorção de raios UV, de doenças 

infecciosas, além da fragmentação do habitat (HOULAHAN et al, 2000). Além disso, outro 

fator que está presente frequentemente nos ambientes de todos os biomas é a contaminação 

por metais pesados, produto das atividades humanas, sendo os principais dele mercúrio, 

arsênio, cádmio e chumbo, devido a sua dificuldade de se degradar no meio ambiente, se 

acumulando facilmente na cadeia trófica (GUPTA & SINGH, 2011).  

 Na Amazônia, a problemática da contaminação por metais pesados tem sido uma 

questão de grande impacto há anos por conta das intensas atividades de mineração realizadas 

desde a década de 70. Porém, além da contribuição dessa atividade, a constituição natural do 

solo da Amazônia por mercúrio é o maior responsável pela presença desse metal na região 

(LECHLER et al, 2000) sendo este liberado para os corpos aquáticos por meio de atividades 

humanas como a diminuição da camada vegetal e queimadas (LACERDA, 1995). Uma vez 

que o mercúrio se torna livre no ambiente, ele se torna disponível nos corpos d’água para ser 

metilado e assim entrar na cadeia trófica como o metil mercúrio (MeHg), meio por qual a 

comunidade humana entra em contato com este metal (DOREA et al, 2005). Devido a sua 

alta capacidade de se acumular nos tecidos, o metil mercúrio pode contaminar humanos 

podendo causar efeitos nocivos aos sistemas nervoso, cardiovascular e imune (MERGLER, 

2007), sendo também considerado como um dos metais mais prejudiciais ao meio ambiente, 

sobretudo o aquático. 

Considerando que durante o desenvolvimento larval os girinos dependem do 

ambiente aquático, podem entrar em contato com esses contaminantes por via de adsorção 

da pele, devido a alta permeabilidade nessa fase, pela respiração branquial e principalmente 

pela alimentação. Na literatura já foi descrito os possíveis efeitos da contaminação por metais 

pesados à biota de anfíbios, como má formação de membros e olhos, alteração no 

comportamento de fuga e predatório, além da diminuição da sobrevivência (LEFCORT et al, 

1998; UNRINE et al, 2004). Por conta do contato direto do contaminante do ambiente com 

os girinos, a integridade do tegumento e a manutenção das suas propriedades fundamentais 

podem ser comprometidas, podendo prejudicar a sobrevivência dos organismos durante seu 
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desenvolvimento e vida pós metamórfica no ambiente terrestre, porém não há na literatura 

registro de trabalhos que tratem desta relação.   

Frente a isso, o objetivo desse trabalho foi de observar os efeitos da presença, durante 

o desenvolvimento metamórfico, sob concentrações subcrônicas de metil mercúrio às 

camadas integrantes do tegumento, ou seja, da epiderme e derme de girinos e recém 

metamorfoseados de Physalaemus ephippifer (Leptodactylidae) (Steindachner, 1864).  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO, COLETA E CRIAÇÃO DOS ANIMAIS 

Foi realizada a coleta de posturas recentes, ou seja, presente no ambiente sob um 

período inferior à 24h, a partir da identificação da característica física da postura e do local 

onde foi depositada, na Reserva Ecológica do GUNMA (Santa Bárbara, PA. S 01o12’ 17’’; 

W 48o 18’ 05”). As posturas foram transportadas imediatamente ao Laboratório de 

Experimentação do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento onde permaneceram, 

em basquetas contendo 10L de água em sistema de recirculação, com fotoperíodo 12h claro 

/12h escuro. Após a eclosão os girinos foram alimentados uma vez ao dia, ad libitum, com 

ração comercial para peixes carnívoros (PB 40%).  

 

2.2 ENSAIO TOXICOLÓGICO  

As concentrações utilizadas no ensaio toxicológicos foram determinadas a partir de 

estudos prévios que estabeleceram a CL50% e CL1% para MeHg utilizando P. ephippifer 

(BRANCO, 2016). As posturas foram colocadas nas seguintes concentrações:  0 µg/ml de 

MeHg (controle), as concentrações da CL 1% e da CL 50% de MeHg com os valores de 

0,004 µg/ml e 0,007 µg/ml de MeHg respectivamente, e as concentrações 10 vezes mais 

diluídas que a CL 1% e a CL% 50 (0,0004 µg/ml e 0,0007 µg/ml de MeHg respectivamente). 

 

2.3 ANÁLISE HISTOLÓGICA 

Para a análise das alterações histológicas do tegumento, inicialmente foram separados 

pelo menos 3 indivíduos dos seguintes estágios de desenvolvimento: G26−G31, G36−G39, 

G42, G44 e G46, (GOSNER, 1960). Os animais coletados foram fixados em formol 10%, 

desidratados em bateria crescente de álcool, diafanizados em xilol, incluídos em parafina, 
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cortados em micrótomo manual, com tamanhos de 5µm e montadas em lâminas permanentes. 

Para a análise das camadas do tegumento foram utilizadas as colorações Hematoxilina e 

Eosina e analisados em microscópio óptico CARL ZEISS. Foram utilizadas um total de 75 

animais durante o experimento. 

 

2.4 ASPECTOS ÉTICOS 

As coletas dos animais foram autorizadas pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA, 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e Sistema de 

Autorização e Informação em Biodiversidade – SISBIO sob o protocolo n° 53433-1. 

O experimento foi realizado de acordo com a legislação brasileira sobre o uso 

científico de animais (lei n° 11.794, de 8 de outubro de 2008). O protocolo foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animal (CEUA), do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 

Universidade Federal do Pará, protocolo n° º 6371061016. 

 

3. RESULADOS E DISCUSSÃO  

3.1 ESTÁGIO 26-31  

Para os animais desse estágio, foi observado uma quantidade expressiva de células 

pigmentares (melanócitos) ao longo da derme, em todas as concentrações que apresentavam 

metilmercúrio, sendo esta alteração, presente em todos os animais analisados (Figura 1).  

 

Figura 1− Girinos do estágio 26 a 31. A: controle; B: 0,0004 μg/mL. C: 0,0007 μg/mL; D: 0,004 

μg/mL; E: 0,007 μg/mL. Setas vermelhas: melanócitos. Aumento de 400X. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Juliana Santos, 2019. 

a b c d e 
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A hiperpigmentação pode ser atribuída ao MeHg devido a indução do stress 

fisiológico, e consequentemente o aumento da produção de glicocorticoides nos animais 

exposto a esse contaminante, como também visto por Hontela et al (2006).  

Inoue et al (2003) mostrou que em vertebrados, um stress leva a um aumento na 

produção de adrenocorticotrófico (ACTH) e a sua presença no metabolismo do animal tem 

como resposta um estímulo a melanogênese, ou seja, na produção de melanócitos.  

A hiperpigmentação da pele pode ter um impacto negativo na sobrevivência dos 

animais no ambiente natural pois leva a alteração dos padrões de coloração, que auxiliam no 

processo de camuflagem, sendo estratégias sobrevivência que se desenvolveram ao longo do 

processo evolutivo do grupo, podendo aumentar as chances de predação e possivelmente um 

desiquilíbrio nas estruturas das suas populações. 

 

3.2 ESTÁGIO 36-39 

 Os animais desse estágio apresentaram as mesmas alterações presentes no estágio 

anterior, ou seja, a característica de hiperpigmentação. Porém também foi observado nos 

tratamentos sob concentração 0,0007 µg/mL e 0,007 µg/mL um aumento sutil na espessura 

da derme (Figura 2). 

 

Figura 2− Girinos do estágio 36 a 39. A: controle; B: 0,0004 μg/mL. C: 0,0007 μg/mL; D: 0,004 

μg/mL; E: 0,007 μg/mL. Setas vermelhas: derme. Aumento de 400X. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Juliana Santos, 2019. 

3.3 ESTÁGIO 42 

Este estágio é caracterizado principalmente pelo surgimento de glândulas na derme, 

iniciando a etapa de clímax metamórfico do desenvolvimento larval. Na concentração de 

0,0007 µg/mL foi possível observar a formação precoce de uma camada de queratina na 

a b c d e 
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superfície do epitélio e no tratamento de concentração 0,004 µg/mL houve um aumento da 

espessura da derme e do diâmetro das glândulas (Figura 3).  

Figura 3− Animais do estágio 42. A: controle; B: 0,0004 μg/mL. C: 0,0007 μg/mL; D: 0,004 

μg/mL; E: 0,007 μg/mL. Setas vermelhas: glândulas. Aumento de 400X. 

 

 

 

 

Fonte: Juliana Santos, 2019. 

A antecipação na formação da camada queratinizada na superfície do tegumento foi 

um resultado obtido também por Fenoglio et al (2006) o qual analisou a característica do 

tegumento de adultos de Rana esculenta (Linnaeus, 1758) que foram expostos a ambiente 

contaminado majoritariamente por metil mercúrio, cádmio e cromo.  

A camada de queratina da pele é formada a partir da morte celular da camada 

subjacente, e o aumento da sua espessura pode ser um indício de aumento da morte celular 

da camada epitelial dos animais, por conta da alta capacidade citotóxica do metil mercúrio 

(MIURA & INURA, 1987). A presença de queratina em estágios onde ainda há uma alta 

dependência ao ambiente aquático, que ocorre até o estágio 44, pode apresentar uma 

limitação das trocas gasosas que ocorrem majoritariamente pela pele nesse período. Devido 

à alta capacidade da queratina de impermeabilizar o tegumento, o a presença da queratina 

pode levar ao aumento das taxas de mortalidade de indivíduos juvenis, implicando na 

diminuição da população.  

 

3.4 ESTÁGIO 44 

 Nesse estágio, foi possível observar que o tratamento 0,0007 μg/mL houve um 

aumento da espessura da camada de queratina na superfície da epiderme, em relação ao 

tratamento controle. Os animais do tratamento submetido a concentração de 0,004 μg/mL 

apresentaram ainda o aumento na espessura da derme e do tamanho das glândulas, 

a b c d e 



V 

 

94 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

compatível com o encontrado no estágio anterior. Além disso, no tratamento com 0,007 

μg/mL, foi observado um aumento da espessura da epiderme (Figura 4). 

 

Figura 4− Animais do estágio 44. A: controle; B: 0,0004 μg/mL. C: 0,0007 μg/mL; D: 0,004 

μg/mL; E: 0,007 μg/mL. Seta azul: queratina. Seta vermelha: glândula. Seta preta: epiderme. 

Aumento de 400X. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Juliana Santos, 2019. 

 

3.5 ESTÁGIO 46 

 Neste estágio, os animais completam seu desenvolvimento metamórfico, 

caracterizando o estágio de recém metamorfoseado. A partir deste estágio, o indivíduo passa 

a se dispersar no ambiente terrestre, possuindo adaptações ‒ inclusive a pele ‒ para sobreviver 

nesse novo ambiente. Para os animais deste estágio, foram encontradas alterações na 

espessura da camada da epiderme para a concentração 0,007 μg/mL e da camada 

queratinizada para os submetidos a concentração de 0,004 μg/mL (Figura 5). 

 

Figura 5− Animais do estágio 46. A: controle; B: 0,0004 μg/mL. C: 0,0007 μg/mL; D: 0,004 

μg/mL; E: 0,007 μg/mL. Seta vermelha: epiderme. Seta preta: queratina. Aumento de 400X. 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Juliana Santos, 2019. 

a b c d e 
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O processo de desenvolvimento da pele, e de todos os órgãos do indivíduo, possuem 

alta influência dos hormônios tireoidianos (SOLDIN et al, 2008), que regulam 

adequadamente os processos de morte e proliferação celular. Hontela et al (2006) evidenciou 

que a presença de metil mercúrio aumenta significantemente a quantidade de hormônios T3 

e T4 no plasma sanguíneo, sendo assim, o aumento da espessura da camada da derme, 

epiderme e o tamanho glandular dos girinos pode ser explicado pela alteração da produção 

endócrina da tireoide.  

Estas respostas do tecido podem influenciar diretamente na função e comunicação 

com o ambiente externo, podendo ser um fator que prejudique a resposta a alterações do 

ambiente ou até mesmo de potenciais predadores.  

 

4. CONCLUSÃO 

A presença subcrônicas do metil mercúrio no ambiente é capaz de causar alterações 

na estrutura geral do tegumento de girinos, pré e recém metamorfoseados, além de levar a 

mudança na estrutura das células que compõem a epiderme, derme e glândulas do tegumento 

dos animais. Tais alterações podem ser capazes de diminuir as expectativas de sobrevivência 

dos animais no ambiente natural.  
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RESUMO  

O município de Barcarena localizado na região do baixo Tocantins é uma cidade que possui 

um histórico recorrente de acidentes ambientais envolvendo os cursos d’água presentes na 

cidade, sendo o Rio Murucupi um dos mais atingidos por impactos envolvendo o despejo de 

efluentes domésticos e vazamentos de resíduos industriais, dessa forma, uma das maneiras 

de avaliar uma possível contaminação é por meio de bioindicadores. Devido à presença de 

açaizeiros ao longo do percurso do Rio Murucupi a polpa de açaí foi selecionada nesse estudo 

para avaliar se os teores de cobre (Cu), manganês (Mn) e chumbo (Pb) no fruto podem estar 

sofrendo influência da contaminação do rio. O açaí foi coletado em seis diferentes pontos ao 

longo do rio, os frutos foram devidamente armazenados e higienizados. Para as análises dos 

metais as amostras foram digeridas pelo processo de digestão ácida e a determinação de Cu, 

Mn e Pb foi realizada por meio de um espectrômetro de emissão óptica com plasma induzido 

por micro-ondas (MIP OES). Os maiores teores de Cu (17,40 mg/kg) e Mn (392,25 mg/kg) 

foram detectados próximos ao final do Rio Murucupi, e os níveis mais elevados de Pb foram 

identificados na região onde ocorre despejo de efluentes domésticos (1,14 mg/kg). Os teores 

dos metais em estudo foram comparados com dados presentes na literatura, desta forma 

podemos associar o açaí a um potencial bioindicador dos metais analisados. 

Palavras-chave: Componentes Inorgânicos. Açaí. Rio Murucupi.  

Área de Interesse do Simpósio: Química Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

O município de Barcarena localizado na região do baixo Tocantins é uma cidade que 

possui cerca de 124 mil habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

2019) e abriga um dos maiores complexos logísticos-industriais do norte do Brasil, esse 

município faz parte da região metropolitana de Belém e tem sido acometido por diversos 

impactos ambientais. De acordo, com dados do Ministério Público do Estado do Pará (MPE-

Pa, 2015), impactos ambientais envolvendo os ambientes aquáticos da cidade são recorrentes 

desde o ano de 2000, entre eles se destacam o vazamento de lama vermelha, caulim e o 

naufrágio de uma embarcação contendo centena de bois vivos no porto da cidade. Além 

disso, outros estudos apontam o despejo de efluentes domésticos em cursos d’água na bacia 

hidrográfica do Rio Murucupi (Medeiros et al, 2017), a qual possui uma área de 30 Km2 com 

um perímetro de 29 Km2 constituído por um canal principal que abriga 30 igarapés que estão 

presentes na cidade de Barcarena (Silva, 2012). 

Pesquisas apontam a elevada concentração de manganês (Mn) em alguns pontos ao 

longo da bacia do Rio Murucupi, sendo que de forma geral o Mn não apresenta grandes 

problemas ao ser ingerido (Faial, 2009; Pereira, et al. 2007). O metal cobre (Cu) obteve 

elevada concentração nos sedimentos do rio após acidentes envolvendo a exposição do 

mesmo a rejeitos industriais (Faial, 2009), os níveis de Cu estavam 66% acima do permitido, 

após mais um caso envolvendo a exposição do rio a rejeitos industriais (IEC, 2017) e análises 

de água provenientes desse rio, identificaram a presença de chumbo (Pb) em consonância 

com os parâmetros definidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), 

levando em conta que o Pb no ambiente pode ser acumulado em vários organismos como em 

peixes e plantas, causando aumento da fragilidade e redução do tempo de vida das células 

(Faial, 2009). 

 Dessa forma, uma das maneiras de avaliar uma possível contaminação é por meio do 

uso de bioindicadores, que são espécies de ambientes estáveis e altamente suscetíveis as 

modificações do meio, podendo servir como alerta ao desequilíbrio ambiental. Como os 

bioindicadores de origem vegetal são usados devido as raízes das plantas absorverem os 

minerais e a água que podem estar contaminadas, esse tipo de bioindicador é mais eficiente 

pois acumula os elementos e substâncias absorvidos e é mais simples, quantitativamente, de 

ser mensurado. Devido ao exposto, o fruto do açaizeiro, árvore facilmente encontrada no 
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município de Barcarena e ao longo do Rio Murucupi, foi escolhido para estudar a 

contaminação por metais nessa região (Bagliano, 2012; Neves, et al. 2016).  

O açaí (Euterpe oleracea Mart) é uma fruta típica da região amazônica, sua palmeira 

possui variados tamanhos. Quando férteis os açaizeiros produzem frutos que são drupas 

globulosas, que apresentam resíduos florais aderidos de coloração violácea ou verde quando 

maduros, é consumido pela população nativa da Amazônia e de regiões adjacentes, devido 

ao sabor exótico de sua polpa, pode ser consumido junto a alimentos como carnes e peixes, 

e na forma de sorvete, cremes e doces. A cultura do consumo da polpa líquida do açaí foi 

originada desde a época pré-colombiana e se perpetua até os dias atuais (Oliveira, et al. 2002). 

Sendo assim o objetivo desse trabalho é apresentar e discutir os dados de análises de 

cobre, manganês e chumbo presentes em amostras de polpas de açaí coletadas ao longo do 

rio Murucupi e comparar os resultados com os dados presentes nas literaturas científicas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

As amostras de Euterpe oleracea Mart. foram coletadas em locais próximo as 

margens do Rio Murucupi, no município de Barcarena, Estado do Pará-Brasil. Na Tabela 1 

estão apresentados os locais onde foram realizadas as coletas das amostras. 

 

Tabela 1 – Pontos de coleta, bairro e localização das amostras de açaí. 

Pontos Bairro Localização 

P1 Sítio São Lourenço - Barcarena 1º 30’ 39’’ S 48° 40’ 04’’ W 

P2 Sítio São Lourenço - Barcarena 1º 30’ 39’’ S 48° 40’ 04’’ W 

P3 Murucupi - Barcarena 1° 31’ 25’’ S 48º 41’ 19’’W 

P4 Comunidade Bom Futuro - Barcarena 1º 31’ 56’’ S 48º 42’ 45’’ W 

P5 Comunidade Bom Futuro - Barcarena 1º 31’ 56’’ S 48º 42’ 45’’ W 

P6 Comunidade Bom Futuro - Barcarena 1º 31’ 54’’ S 48º 42’ 46’’ W 

 Fonte: Os autores (2019). 
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As 6 amostras coletadas foram acondicionadas em sacos zip lock devidamente 

identificadas pelo ponto de localização e encaminhadas para o Laboratório do Grupo de 

Espectrometria Analítica Aplicada, na Universidade Federal do Pará (UFPA).  

Os caroços de açaí foram devidamente lavados em abundância com água destilada e 

armazenados em tubos falcon, congelados e posteriormente secos no liofilizador (L101, 

Liotop, São Carlos, Brasil). A secagem da amostra perdurou aproximadamente 8 dias 

utilizando-se o processo de liofilização.  

Após a secagem os caroços foram despolpados, as amostras secas foram maceradas e 

acondicionadas para o processo de digestão ácida. Na etapa de digestão ácida foram pesados 

aproximadamente 0,25 g da amostra, em seguida adicionado 4 mL de ácido nítrico (HNO3) 

e 4 mL de peróxido de hidrogênio (H2O2) em seguida inseridas no micro-ondas com cavidade 

(Start E, Milestone, Sorisole, Itália), nesse processo as amostras passaram por 3 etapas: 

800W, 200 °C, 10 min; 800W, 200 °C, 15 min e ventilação por 50 minutos.  

 As amostras digeridas foram transferidas para tubos falcon e aferidas com água 

deionizada para um volume final de 20 mL. Os brancos analíticos passaram pelo mesmo 

processo exceto pela adição da amostra. 

Um espectrômetro de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas (MIP 

OES 4100 Agilent Techonologies, Melbourne, Austrália) equipado com nebulizador OneNeb 

inerte e câmera de nebulização ciclônica tipo simples passo foi utilizado para determinar as 

concentrações de chumbo, cobre e manganês nos digeridos de açaí coletados no Rio 

Murucupi. O N2 produzido por um gerador de nitrogênio foi utilizado para sustentar o plasma. 

 Todos os reagentes usados foram de grau analítico, para o preparo das soluções foram 

utilizadas água deionizada e todas as vidrarias e materiais de polipropileno usados foram 

imersos em um banho de ácido nítrico 10% (v/v) durante 24 h e lavados abundantemente 

com água deionizada antes do uso. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 Na Tabela 2 estão apresentados os teores de Cu, Mn e Pb das amostras de açaí que 

foram coletadas de acordo com a localização descrita na Tabela 2. 
 

 



V 

 

102 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

Tabela 2 - Concentração de Cu, Mn e Pb em mg/kg identificados em amostras de açaí. 

Pontos Cu (327) Mn (403) Pb (363) 

P1 13,56 ± 0,93 236,02 ± 17,90 <0,01* 

P2 17,40 ± 1,47 392,25 ± 1,75 0,72 ± 0,05 

P3 9,49 ± 1,40 212,98 ± 10,87 1,14 ± 0,07 

P4 8,90 ± 0,67  10,25 ± 0,28 0,34 ± 0,19 

P5 10,93 ± 1,03 30,44 ± 2,48 0,52 ± 0,05 

P6 8,67 ± 0,25 31,17 ± 0,51 0,46 ± 0,22 

Fonte: Os autores (2019). 

Os valores apresentados na Tabela 2 mostram que no ponto 2, próximo ao afluente 

do Rio, e no ponto 6, na nascente do Rio, são respectivamente os locais com maior e menor 

teor de Cu (17,40 e 8,67 mg/kg). Na localização P1 e P2 as amostras de açaí tiveram os 

maiores níveis de Mn (236,02 e 392,25 mg/kg, respectivamente), a concentração elevada 

desse metal já era esperada, sendo que Pereira et al. (2007) relatou em seus estudos a alta 

concentração em amostras de água do Rio Murucupi. As concentrações de Pb nas amostras 

variaram de 0,34 a 1,14 mg/kg, sendo detectado no ponto 3, próximo ao centro do Rio, a 

maior concentração do elemento.  

Estudos realizados por Santos (2014) e Alves et al. (2017) comprovaram que o açaí é 

naturalmente rico em Ca, Cu, Fe, Mg, Zn e principalmente de Mn, fatores que justificariam 

o elevado nível de manganês no fruto, porém, estudos utilizando a folha de açaí da espécie 

Euterpe oleracea como biomonitor, também no município de Barcarena, obtiveram a 

concentração de 117,5 mg/kg, a baixo dos teores encontrados nos pontos P1, P2 e P3 do açaí 

localizado no Rio Murucupi (Neves et al., 2016). 

Nos estudos de Alves et al. (2017, 2018) foram analisados o açaí e o açaí branco e os 

teores de Cu são respectivamente 16,2 e 23,4 mg/kg e Trindade et al. (2012) identificaram a 

presença de 10,5 mg/kg de Cu em amostras de polpa de açaí. Comparando os estudos 

apresentados com os resultados do açaí do Rio Murucupi, para o elemento cobre não há 

grande diferença quantitativa entre as concentrações. 

Neves et al. (2014) analisaram os teores de Pb nas amostras da folha do açaí, mas seus 

resultados foram abaixo do limite de detecção da técnica utilizada. Menezes et al. (2008) 

também avaliaram o metal chumbo (0,14 mg/kg) em amostras de açaí liofilizado. O ponto de 

maior concentração de Pb no Rio Murucupi foi o P3, sendo importante ressaltar que nesse 

local há despejo de efluentes domésticos e que segundo o Ministério da Saúde (2013) o limite 
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máximo permitido para chumbo em frutas com características similares ao açaí é de 0,20 

mg/kg, que mostra a concentração elevada desse elemento no percurso do Rio em questão. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A determinação dos teores de Cu, Mn e Pb nas amostras da espécie Euterpe oleracea 

Mart próximas ao Rio Murucupi, na cidade de Barcarena, fornecem dados relevantes, uma 

vez que o município é um polo industrial e com históricos de contaminação ambiental. A 

partir dos dados apresentados podemos inferir que o açaí é um bioindicador eficiente, pois 

através dele foi possível mostrar as prováveis condições do seu ambiente de cultivo, 

beneficiando o meio ambiente e a saúde dos moradores da região, devido ao fato, do açaizeiro 

ser uma palmeira nativa e o vinho do açaí ser um alimento típico da população local e 

arredores de Barcarena.  
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RESUMO  

A agricultura no Brasil passa por profundas mudanças importantes para a utilização de 

produtos agrícolas, pois o clima tem direta interferência no processo de produção o que 

contribui para o desenvolvimento de variadas culturas sejas elas culturas perenes ou não, 

importante ressaltar sua importância no setor do agronegócio haja visto que a cultura 

estudada tem grande relevância para cultura paraense. Diante disso, o presente estudo tem 

por objetivo realizar o levantamento de dados climatológicos e analisar tais parâmetros de 

forma quantitativa e qualitativa e sobre suas influencias diretamente no desenvolvimento da 

cultura mandioca no distrito de Taciateua, pertencente ao município de Santa Maria do Pará. 

Para coleta de dados utilizou-se um termo-higrômetro para medir a temperatura do bulbo 

seco e do bulbo úmido, onde após as coletas foram feitos a diferença em °C entre o 

termômetro úmido e seco para obtenção da umidade relativa. Utilizou-se um Anemômetro 

digital, onde foram medidos a velocidade máxima do vento e a temperatura do ar. A 

velocidade do vento obtido na área de estudo mostra valores satisfatórios para o 

desenvolvimento da cultura ficando em uma média 5,3 km/h, a temperatura ficou entre 22,7 

°C e 29,8 °C colaborando com a fase de desenvolvimento da mandioca. A umidade relativa 

mostrou a vulnerabilidade da mandioca a doenças relacionada a fungos, pois a umidade 

média ficou em 92%. O município de santa Maria do Pará é um grande produtor na área 

agrícola com retorno favorável pelas culturas propagadas, pois a umidade relativa mostrou 

que sofre variações devido à época do ano. 

 

Palavras-chave: Umidade relativa. Manihot esculenta. Velocidade do vento. 
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1. INTRODUÇÃO 

          Segundo (MONTEIRO et al.,2017) instituições governamentais, ligadas à agricultura 

e ao meio ambiente, têm buscado desenvolver ferramentas de informações 

agrometeorológicas que auxiliem no planejamento e no processo de tomada de decisão na 

produção agrícola, buscando maior produtividade, maior resiliência dos sistemas produtivos 

e menor impacto ambiental.  

           O Brasil apresenta um grande potencial ao produzir variados tipos de alimentos pela 

sua grande extensão de áreas agricultáveis e pelo favorecimento de clima em áreas 

temperadas quente úmido, mas se espera ainda, muita tecnologia e investimentos por parte 

do governo federal na agricultura.  

É de grande importância na gestão de políticas públicas, em larga escala voltada para 

atividades agrícolas familiar, como cooperativas, possibilitando muitos empregos diretos e 

indiretos e geração de renda. Porém temos muitas áreas ociosas, pelo processo de degradação 

aliada por diversas atividades humana irregulares, como desmatamento, garimpagem 

ocorrendo a antropização de muitas áreas na região norte situadas no estado do Pará. 

 A agricultura é a atividade econômica mais dependente das condições climáticas. Os 

elementos meteorológicos afetam não só os processos metabólicos das plantas, diretamente 

relacionados à produção vegetal, como também as mais diversas atividades no campo. De 

acordo com Petr (1990) e Fageria (1992), apud por Hoogenboom (2000), ao redor de 80% 

da variabilidade da produção agrícola no mundo devem-se à variabilidade das condições 

meteorológicas durante o ciclo de cultivo, especialmente para as culturas de sequeiro, já que 

os agricultores não podem exercer nenhum controle sobre tais fenômenos naturais 

(MONTEIRO, 2009). 

O autor enfatiza que a agricultura deve ser cultivada de acordo com clima de uma 

determinada região, iremos tratar a importância dos parâmetros climatológicos e suas 

interferências diretas no desenvolvimento da cultura mandioca. Pois se trata de uma cultura 

com sistema de raízes muito fasciculadas e profundas em busca de água suficiente para seu 

desenvolvimento, no entanto é uma cultura rústica as variações climáticas aliadas ao estresse 

hídrico de acordo com a bacia hidrográfica da área de estudo. 

O objetivo do trabalho é realizar o levantamento de dados climatológicos no distrito 

de Taciateua, pertencente ao município de Santa Maria do Pará e suas respectivas 

coordenadas geográficas 01º18’26,6”S e 47º25’05,7”W referentes ao local de coleta de 
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dados, distante a 317 metros da base de apoio para a pesquisa. Onde foram coletados 

parâmetros como velocidade do vento, temperatura do ar, bulbo úmido e bulbo seco. Tais 

parâmetros foram analisados de forma quantitativa e qualitativa sobre suas influencias 

diretamente no desenvolvimento da cultura mandioca (Manihotesculenta) que pertencem a 

família das Euphorbiaceae. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

          O estudo foi realizado no distrito de Taciateua, no município de Santa Maria do Pará 

(01º 21'00" de latitude Sul e 47º 34' 30" de longitude a Oeste de Greenwich), pertencente à 

mesorregião Nordeste Paraense e à microrregião Bragantina. Santa Maria do Pará faz 

fronteira ao Norte com os 22 municípios de Igarapé-Açu e Nova Timboteua, a Leste com 

Bonito, ao Sul com o município de São Miguel do Guamá e a Oeste com os Municípios de 

Igarapé-Açu, Castanhal e São Francisco do Pará.      

 No último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2000, 

Santa Maria do Pará apresentava uma população de 20.850 habitantes residentes em uma 

área de 458.000 km². Do total de habitantes, 10.521 eram do sexo masculino e 10.329 do 

sexo feminino (IBGE, 2004). O experimento foi realizado na Fazenda Itaù, onde foram 

coletados em dois pontos com feições diferentes, a fim de analisar parâmetros climatológicos 

de temperatura, umidade relativa do bumbo úmido e seco e velocidade do vento Adap. 

RAIOL, 2010. 
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Figura 1 – Mapa município de Santa Maria do Pará, microrregião Bragantina. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

O clima, devido à localização do Município, apresenta um caráter de transição, que se 

caracteriza, em sua maior parte, por ser quente e úmido. A temperatura, no mês mais quente, 

é de 34° C, e no mais frio, 20° C, possuindo pequena amplitude térmica. A precipitação 

pluviométrica é de 2.250 mm/ano (PARÁ, 2016). 

O principal acidente hidrográfico do Município é o rio Maracanã, o qual serve de limite 

natural com os municípios de Igarapé-Açu, ao norte, e Castanhal, a oeste. Outro rio 

importante é o Taciateua, afluente direito do Maracanã, que serve de limite natural com o 

município de Nova Timboteua, a nordeste, e com o município de Bonito, a leste. Por sua vez, 

o rio Taciateua recebe os igarapés Miritueira, Bom Intento, Rubi e Jundiateua. Outro rio 

importante é o Jeju, afluente da margem direita do rio Maracanã, que passa a leste da sede 

municipal (PARÁ, 2016). 

A cobertura vegetal é, atualmente, constituída por floresta secundária. A topografia é 

levemente ondulada e seus solos são representados, predominantemente, pelo Latossolo 

Amarelo e Concrecionário Laterítico, além dos Solos Aluviais e Hidromórficos (IDESP, 

2011). 
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A antiga cobertura vegetal de Floresta Densa foi substituída pela Floresta Secundária, 

em virtude do desmatamento para o cultivo de espécies agrícolas de subsistência (milho, 

feijão, arroz e mandioca) (PARÁ, 2016). 

 

2.2 TIPO DE PESQUISA  

Utilizou-se de pesquisa de campo que se caracteriza pelas investigações em que, além 

da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados em campo e junto a 

pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (FONSECA, 2002). 

 

2.3 AMOSTRA 

 O estudo desenvolvido teve como dominância de desenvolvimento em artigos cuja a 

sua funcionalidade foi descrever a importância de fatores importantes para o 

desenvolvimento deste artigo cientifico. 

 

2.4 COLETA DE DADOS  

         Para coleta de dados utilizou-se um termo – higrômetro (Figura 2A) para medir a 

temperatura do bulbo seco que indica a temperatura do ambiente e do bulbo úmido que indica 

a evaporação da água no ar, Após as coletas foram feitas a diferença em °C entre o 

termômetro úmido e seco para obtenção da umidade relativa do ar. Utilizou-se do 

Anemômetro digital (Figura 2B) para realização de medidas de velocidade máxima do vento 

e a temperatura do ar. 

 
Figura 2 – A.Termo-higrômetro e B.Anemômetro. 

 
Fonte: INCOMTERM, 2017. 
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2.5 ANÁLISE DE DADOS 

As coletas dos parâmetros analisados ocorreram próximo a cultura da mandioca, onde 

tal cultura foi relacionada aos parâmetros climatológicos analisados no experimento. As 

coletas ocorreram em um intervalo de tempo de uma em uma hora, com início de 

levantamento de dados de campo, às 19:00h do dia 28 de abril de 2017 até 8:00h do dia 30 

de abril de 2017. Para obtenção do resultado da umidade relativa foi obtido utilizando a tabela 

de diferença psicrométrica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de velocidade do vento obtido na área de estudo mostram valores satisfatórios 

para o desenvolvimento da cultura, pois em relação a velocidade do vento, mínimo, máximo 

e médio na figura 3, observa-se que a velocidade do vento, contribui diretamente para 

renovação de co2, transpiração. Os ventos fracos são capazes de realizar a polinização, 

fotossíntese, facilitando também na transpiração e eliminação de água, através das raízes pelo 

processo da evapotranspiração.  

 

Figura 3 – Distribuição da velocidade do vento. 

Fonte: Autor, 2017. 

 

O ar em movimento é um importante parâmetro climático que afeta a agricultura. 

Positivamente constitui-se um agente eficiente na dispersão das plantas. Negativamente 
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ocorre o ressecamento devido à transpiração com o transporte de pólen e sementes, o vento 

transporta plantas indesejáveis como as ervas daninhas. O vento pode causar erosão nas terras 

boas e retirar a camada fina do solo. Portanto, onde predominam condições climáticas ótimas 

e solo bom, terá uma alta produtividade. (FERREIRA et al, 2014). 

 
Figura 4 – Distribuição da Temperatura do ar. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

 Os dados obtidos na figura 5 apresentam resultados de umidade relativa do ar, que 

mostram a vulnerabilidade da cultura mandioca a doenças relacionadas com fungos, devido 

a umidade média ser 92%. Não estando em conformidade a estudos já realizados com 

acultura da mandioca, prejudicando o desenvolvimento das mesmas e facilitando doenças 

ocasionadas por fungos em folhas, raízes e caules das plantas. 

 
Figura 5 - Umidade Relativa. 

  
Fonte: Autor, 2017. 
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A importância da umidade do ar deve-se principalmente ao fato de estar relacionada 

pela influência na demanda evaporativa da atmosfera e assim pode-se dizer que quando muito 

baixa ou muito elevada torna-se prejudicial para a maioria das plantas. Umidade relativa 

abaixo de 60% pode ser prejudicial por aumentar a taxa de transpiração e acima de 90% reduz 

a absorção de nutrientes, devido a redução da transpiração, além de favorecer a propagação 

de doenças fúngicas (EMBRAPA,2005). 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância da agrometeorologia na agricultura que viabiliza a cadeia produtiva, 

tornando o produto agrícola brasileiro competitivo no mercado exterior pela sua qualidade 

existente e pelas diversas culturas a serem cultivadas. No mercado competindo lado a lado 

com outros mercados produtores, mesmo que levando em consideração as doenças causadas 

por fungo na cultura investigada, o município de santa Maria do Pará é um grande produtor 

na área agrícola com retorno favorável pelas culturas propagadas, pois a umidade relativa 

sofre variações devido à época do ano. 
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RESUMO  

Com a sua descoberta, o petróleo revolucionou a sociedade e a economia no mundo todo, 

fornecendo matéria-prima e energia para o processo de industrialização, porém, surgiu uma 

série de impactos socioambientais decorrentes do processo de extração, transporte, refino e 

até consumo, com a produção de gases que poluem a atmosfera. O objetivo do presente 

trabalho é verificar os principais impactos ambientais decorrentes do vazamento de petróleo 

para o meio ambiente e para a sociedade. A pesquisa foi realizada através de estudos com 

base em revisão bibliográfica de artigos científicos e revistas. O trabalho apresentou os 

impactos, as causas e as consequências do vazamento, assim como algumas formas de conter, 

combater e recuperar as áreas afetadas pelo derramamento do petróleo. A sociedade poderá 

sofrer inúmeras consequências, como a redução da economia através do turismo local e da 

pesca de subsistência. O ambiente marinho é afetado mediante a intoxicação da fauna 

aquática, contaminação da cadeia alimentar, perdas de espécies e habitat. Depois que o 

vazamento ocorre, dependendo do grau de contaminação, as áreas poderão ficar afetadas 

durante anos. É necessário a manutenção e o monitoramento nas plataformas de exploração 

e do maquinário utilizado, assim como a fiscalização e punição para quem não cumpre as 

regras. 
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1. INTRODUÇÃO  

A preocupação com o meio ambiente vem ocorrendo de forma contínua e crescente 

desde o início da década de 1970, e a partir deste momento, a ONU (Organização das Nações 

Unidas) organizou a Conferência de Estocolmo (1972), dando destaque aos problemas 

políticos, sociais e econômicos e suas influências diretas sobre o meio ambiente. Desde então, 

a questão ambiental passou a ser considerada uma forma de conscientização e de ação 

estratégica, pedagógica e organizacional, adquirindo relevância e vigência internacionais 

(DIAS, 2008). 

 Os derramamentos de óleo correspondem a “qualquer forma de liberação de óleo para 

o ambiente, incluindo o despejo, escape, vazamento e transbordamento”, segundo o 

Ministério do Meio Ambiente. Nesse contexto, o termo óleo compreendido como o “petróleo 

e seus derivados, incluindo óleo cru, óleo combustível, borra, resíduos de petróleo, produtos 

refinados e mistura de água e óleo em qualquer proporção” (Brasil 2002). 

 O petróleo é um produto que encontramos na natureza na forma fóssil, sendo um 

produto de grande importância econômica, por ser uma fonte de energia e matéria-prima para 

diferentes produtos. É um composto natural que ocorre devido à mistura de compostos 

inorgânicos e possui alta toxidade e densidade menor que a da água. Em contato com a água 

do mar, o petróleo é degradado e este processo ocorre em várias etapas. Este composto 

químico impacta de forma mais agressiva os ecossistemas costeiros (ERNESTO, 2010). 

 A importância do petróleo em nossa sociedade, tal como está atualmente organizada, 

é extensa e fundamental. O petróleo não é apenas uma das principais fontes de energia 

utilizadas pela humanidade. Além de sua importância como fornecedor de energia, os seus 

derivados são a matéria-prima para a manufatura de inúmeros bens de consumo, e, deste 

modo, têm um papel cada dia mais presente e relevante na vida das pessoas (MARIANO, 

2007). 

 A maior parte do óleo que chega aos oceanos é proveniente de eventos menos agudos, 

como descargas rotineiras de navios, poluição atmosférica e óleo lubrificante descartado em 

águas pluviais. Contudo, por ter grande visibilidade, a poluição provocada por dutos e 

petroleiros e as consequências trágicas que a poluição aguda pode provocar sobre os 

ecossistemas atingidos resulta em uma maior comoção pública e na concepção de novas 

legislações (CERQUEIRA, 2010). 
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Essas atividades modernas trazem riscos ambientais para a área como a poluição 

marinha que pode ser definida como a introdução direta ou indireta, pelo homem, de 

substâncias ou energia no ecossistema de modo a resultar em efeito deletério aos recursos 

vivos, prejuízo à saúde humana e redução em sua qualidade da água e de atividades a ela 

relacionadas, tais como pesca, recreação e outras (BÍCEGO, 2008). 

De uma maneira geral, as atividades relacionadas ao petróleo e seus derivados, assim 

como outras atividades industriais, são passiveis de acidentes apresentando riscos de natureza 

e potencialidade distintas (SANTOS, 2012). 

Este trabalho visa identificar alguns impactos socioambientais referentes ao 

derramamento de petróleo no meio ambiente, suas principais causas e consequências para o 

ambiente marinho e para a sociedade. 

 

1.1 FATORES QUE INFLUENCIAM NO GRAU DE IMPACTO  

             Define-se impacto ambiental como, qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I, a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; II, as atividades sociais e econômicas; III, a biota; IV, 

as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V, a qualidade dos recursos ambientais 

(CONAMA, 1986). 

Segundo Cairns e Bulkema (1984), Gundlach et al (1978), API (1985) e Evans e Rice 

(1974), Monteiro 2003, os fatores mais importantes na determinação do grau de impacto das 

comunidades biológicas costeiras atingidas por derrames de petróleo são:  

• Tipo e quantidade de petróleo: Os óleos leves são altamente tóxicos, devido à 

presença de maiores quantidades de compostos aromáticos, no entanto os óleos 

pesados e mais densos são pouco tóxicos, mas causam impactos físicos de 

recobrimento.  

• Amplitude das marés: Derrames que ocorrem durante as marés de sizígia (marés 

vivas), de maior amplitude, atingem áreas muito mais extensas da zona entre-maré do 

que nas marés de quadratura (marés mortas). No entanto, o movimento contínuo de 

subida e descida das marés atua como um importante fator de limpeza natural.  

• Ciclo construtivo-destrutivo do ambiente: O ciclo das praias arenosas representado 

pela entrada e saída de areia em diferentes épocas do ano, torna-se um outro fator 
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importante no grau de impacto do petróleo nestes ambientes. Em um derrame que 

aconteça na fase construtiva da praia (entrada de areia), o petróleo sofre um processo 

de soterramento pelo sedimento, dando, inclusive, a impressão de que a praia está 

limpa. Entretanto, o petróleo encontra-se centímetros (até 1 metro ou mais em 

algumas praias) abaixo da areia, e tende a recontaminar o ambiente com a chegada 

do ciclo destrutivo, onde ocorre a retirada natural de grande quantidade de sedimento. 

Ocorrem situações onde praias, devido às características geográficas da região, são 

tipicamente erosionais (com constante retirada de areia), e outras deposicionais, 

sendo que o impacto esperado nas primeiras é menor, uma vez que a limpeza natural 

deve ser mais efetiva.  

• Tipo de substrato: O substrato pode ser encontrado de duas formas: consolidado e 

não consolidado. Os substratos consolidados são representados por rochas que 

formam os costões, matacões e praias rochosas e de seixos. Nestes ambientes, o óleo 

permanece aderido ao substrato afetando diretamente a comunidade ali presente. Nos 

substratos não consolidados, formados pelas areias e lodos, o petróleo penetra 

verticalmente no sedimento, atingindo camadas mais profundas. Neste tipo, verifica-

se que quanto maior for o tamanho do grão (consequentemente maior o espaço entre 

os mesmos), maior a penetração do óleo no sedimento, podendo atingir várias dezenas 

de centímetros. Outras características do sedimento também influenciam na 

capacidade de penetração do óleo, como o grau de selecionamento e a angulação das 

partículas de areia.  

• Formas de limpeza aplicadas ao derrame: Algumas formas de limpeza são 

eficientes na retirada do óleo do ambiente, mas causam grande impacto na 

comunidade biológica, muitas vezes piores que o do próprio petróleo. Portanto, a 

forma de limpeza também é considerada um fator relevante que influencia o grau de 

impacto de um derrame de petróleo.  

 

1.2 IMPACTOS NO ECOSSISTEMA MARINHO  

Derramamentos de petróleo danificam mares, praias, costões rochosos, oceanos e 

manguezais consequentemente o frágil ecossistema marinho. O óleo derramado por navios 

petroleiros, oleodutos danificados ou plataformas de petróleo offshore mancha e afeta todos 

os organismos que toca e se torna parte indesejada e permanente em cada ecossistema que 
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entra. Se uma mancha de óleo vinda de um grande vazamento de petróleo atinge a praia, a 

camada de petróleo adere a cada pedra e grão de areia. Se o oleo e derramado em pântanos 

costeiros, manguezais ou zonas úmidas, as plantas fibrosas e gramíneas absorvem o 

elemento, que pode danificar a flora e tornar toda a área inadequada como habitat dos animais 

selvagens (SANTOS, 2012). 

As áreas sensíveis aos vazamentos de óleo abrangem não apenas as áreas destinadas 

a maricultura, a pesca, esportes náuticos e lazer, bem como os ecossistemas marinhos como 

manguezais, marismas, costões rochosos e praias. O conhecimento da localização é 

importante para orientar as atividades operacionais durante o combate ao óleo, de maneira a 

promover a proteção ambiental (MONTEIRO, 2003). 

A gravidade dos danos ambientais causados por um derrame de óleo em particular 

depende de muitos fatores, incluindo a quantidade do petróleo derramado, o tipo e peso do 

óleo, a localização do vazamento, as espécies de animais selvagens na área, a temporização 

ou ciclos de reprodução e as migrações sazonais, e até mesmo o clima no mar durante e 

imediatamente após o derramamento de óleo (SANTOS, 2012). 

 

1.3 IMPACTOS NA FAUNA E FLONA MARINHA 

Os danos, em longo prazo para várias espécies, para o habitat e para sua reprodução, 

e um dos efeitos mais abrangentes causados por vazamentos de petróleo. Mesmo muitas 

espécies que passam a maior parte de suas vidas no mar, como as tartarugas marinhas, vão a 

terra para se reproduzir. E podem ser prejudicadas pelo óleo que encontram na água ou na 

praia, onde depositam seus ovos que podem ser danificados pelo óleo e não se desenvolverem 

adequadamente. As tartarugas recém-nascidas terão dificuldades em correr em direção ao 

oceano através de uma praia oleosa (SANTOS, 2012). 

As comunidades aquáticas participam de um elo importante entre o ser humano e o 

ecossistema marinho. Os principais efeitos observados nas comunidades biológicas costeiras 

que estão sujeitas naturalmente a alterações quantitativas e qualitativas podem ser detalhados 

da seguinte forma CAIRNS; BULKEMA, (1984), NELSON (1982), EVANS e RICE (1984) 

e RPI (1985): Morte direta por recobrimento e asfixia, Morte direta por intoxicação, Morte 

de larvas e recrutas, Redução na taxa de fertilização, Incorporação e bioacumulação, 

Incorporação de substâncias carcinogênicas e Efeitos indiretos subletais (morte ecológica). 
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As principais categorias de organismos marinhos potencialmente impactados são os 

plânctons, fito plâncton, ictioplâncton, bentos, peixes e os animais mamíferos (CETESB, 

2000). 

 

1.4 IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 

Os principais impactos socioeconômicos são decorrentes da paralisação das 

atividades econômicas associadas ao mar, como a pesca, o turismo e indústrias que dependem 

da qualidade do mar; dos riscos intrínsecos à saúde pública, como as mortes causadas por 

explosões e incêndios, a intoxicação causada pela ingestão de alimentos contaminados ou 

problemas dermatológicos e irritações nos olhos, causados pelo contato direto com o óleo 

(MONTEIRO, 2003). 

De acordo com convenções e acordos internacionais que tratam da obrigatoriedade 

de compensar a vítima pelo prejuízo, muitos derramamentos devem requerer indenizações 

financeiras por danos causados em recursos naturais explorados ou não. Esses valores podem 

chegar a dezenas de milhões de dólares dependendo do volume vazado (MONTEIRO, 2003). 

Com o derramamento do petróleo, várias comunidades litorâneas que vivem da pesca 

ficam prejudicadas, o turismo na região pode diminuir afetando consequentemente a 

economia daquela região.  

  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente trabalho foi desenvolvido através análises bibliográficas de estudos 

exploratórios com material já desenvolvido a partir de artigos científicos e revistas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Através de revisão de literatura foi possível identificar alguns impactos 

socioambientais referente ao derramamento de petróleo que provoca dano imediato ou a 

longo prazo, trazendo várias consequências para o ambiente marinho e para a sociedade, 

dependendo do grau de contaminação, o óleo pode permanecer no ambiente e na água durante 

décadas. 

Para a redução ou minimização dos danos ambientais causados pelos derramamentos 

de óleo, diversos métodos de limpeza são utilizados internacionalmente. A opção pelo 

método a ser empregado vincula-se fortemente ao tipo de ecossistema impactado, levando-

se em conta suas características e sensibilidade. Envolve também o tipo de óleo derramado e 
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fatores técnicos, tais como acesso e tipo de equipamento passível de ser utilizado, além do 

custo da operação. Frisa-se que uma má escolha do método de limpeza pode maximizar os 

danos ambientais (CANTAGALLO, 2007). 

Hoje em dia existem várias técnicas e equipamentos para combater, conter e recuperar 

um derramamento de óleo no mar, incluindo em geral: 

• Métodos Físicos: Barreiras de contenção e Skimmers, as barreiras de contenção 

servem para conter derramamentos de petróleo e derivados, concentrando, 

bloqueando ou direcionando a mancha do óleo para áreas menos vulneráveis ou mais 

favoráveis ao seu recolhimento. Também podem ser utilizadas para preservar locais 

estratégicos, evitando a poluição de áreas de interesse ecológico ou socioeconômico. 

• Métodos Químicos: Os dispersantes químicos são um grupo de produto de químicos, 

que ao serem pulverizado nas manchas de óleo, aceleram o processo de dispersão 

natural a sua aplicação visa remover o óleo da superfície, particularmente quando a 

remoção mecânica não e possível, minimizando os impactos do óleo flutuante, por 

exemplo, para aves ou zonas costeiras sensíveis. 

• Técnicas de Recuperação: Combustão In-Situ e uma técnica de recuperação térmica 

de óleo na qual o calor e produzido dentro do reservatório, contrastando com a injeção 

de fluidos previamente aquecidos, onde o calor e gerado na superfície e transportado 

para o reservatório por meio de um fluido. No processo in-situ, uma pequena porção 

do óleo do reservatório entra em ignição, a qual e sustentada pela injeção continua de 

ar. Como em qualquer reação de combustão, o comburente (oxigênio) se combina 

com o combustível (óleo) liberando calor e formando produtos como água e dióxido 

de carbono para uma reação completa. Neste caso, a composição de óleo afeta a 

quantidade de energia liberada. 

 

Com todas essas técnicas de combate e recuperação, se o óleo chegar à costa, a 

limpeza no local também será necessária (CRAIG, 2012).  

Existem muitas formas de limpar o ambiente contaminado por óleo, e a escolha da 

técnica mais adequada é crucial para a minimização dos impactos ambientais decorrentes. 

Devido às dificuldades em retirar o óleo do mar, muitas vezes um derramamento de óleo 

resulta em contaminação da área costeira, gerando maior impacto ambiental e econômico. 

Quando isso ocorre, estas estratégias de limpeza devem ser utilizadas. Porém, a grande 
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maioria destes métodos pode causar algum tipo de dano adicional, podendo gerar impactos 

maiores que os do próprio petróleo (CRAIG, 2012). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O vazamento do petróleo ocasiona uma série de consequências para a sociedade local, 

como a redução da economia na região que sobrevive do turismo e da pesca além trazer sérios 

problemas para o ambiente marinho, como intoxicação dos animais e desequilíbrio térmico. 

Existem várias técnicas de combater, conter e recuperar um ambiente contaminado, mais 

depois que ocorre o vazamento, dependendo do grau de contaminação, ele pode permanecer 

no ambiente por anos. A correta fiscalização e monitoramento das plataformas e maquinários 

utilizados no processo são de suma importância, pois poderá impedir uma catástrofe 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V 

 

124 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

5.  REFERÊNCIAS  

API – American Petroleum Institute, Oil spill cleanup: Options for minimizing adverse 

ecological impacts. Health and Environmental Science Department, n. 4435, 1985. 

BÍCEGO, M. C. et. al. Poluição por Petróleo. In: BATISTA NETO, José Antônio; 

WALLNER-KERSANACH, Mônica; PATCHINEELAM, Soraya Maia. Poluição Marinha. 

Rio de Janeiro. Interciência, 2008. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Especificações e normas técnicas para elaboração 

de carta de sensibilidade ambiental para derramamento de óleo. Brasília, 2002. 22p. 

CAIRNS JR., J. e BULKEMA, A.L., Restoration of habitats impacted by oil spills. 

London, Ann Arbor Science, 1984. Citado por CETESB, 2000. 

CANTAGALLO, C.; MILANELLI, J. C. C.; DIAS-BRITO, DIMAS.; Limpeza de 

ambientes costeiros brasileiros contaminados por petróleo: uma revisão. Pan-American 

Journal of Aquatic Sciences (2007) 2 (1): 1-12. 

 

CERQUEIRA, P. R. O., Proteção e limpeza de ambientes costeiros da ilha de Boipeba 

contaminados por petróleo: o uso alternativo da fibra de coco como barreiras e sorventes 

naturais. Universidade Católica do Salvador. 2010. 

CETESB, Derrames de Óleo e os Ecossistemas Costeiros. CETESB, 2000. 

CRAIG, A.P.L; SENA, E.; MAGALHÃES, L; KRAUSE, M.C.; NEVES, P.R ; SILVA, 

M.J. Técnicas de limpeza de vazamentos de petróleo em alto mar. Cadernos de graduação – 

Ciências exatas e tecnologias. Sergipe | v. 1 | n.15 | p. 75-86 | out. 2012 ISSN eletrônico: 

2316 – 3135. 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Editora 

Gaia, 2008. 

ERNESTO, M. F S., Poluição por petróleo nos ambientes marinho e costeiro. Universidade 

Norte do Paraná. 2010. 

EVANS, D.R. e RICE, S.P. “Effects of oil on marine ecosystems: a review for 

administrators and policy makers”, Fishery Bull, v.72, n.3, pp.625-638, 1974. Citado por 

CETESB, 2000. 

GUNDLACH, E.R. e HAYES, M.O., “Vulnerability of coastal environments to oil spill 

impacts”. Mar. Tech. Soc. J., v.4, n.12, pp.18-27, 1978. 

MARIANO, Jacqueline Barboza. Proposta de metodologia de avaliação integrada de riscos 

e impactos ambientais para estudos de avaliação ambiental estratégica do setor de petróleo 

e gás natural em áreas offshore. Rio de Janeiro 2007. 

MONTEIRO, Aline Guimarães. Metodologia de avaliação de custos ambientais provocados 

por vazamento de óleo o estudo de caso do complexo reduc-dtse. 293 f. Título (Doutor em 

planejamento energético e ambiental. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, 

2003. 

 



V 

 

125 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

NELSON, W.G. “Experimental studies of oil polution on the rocky intertidal community of 

a Norwegian Fjord”, Exp. Mar. Biol. Ecol., n.65, pp. 121-138, 1982. Citado por CETESB, 

2000. 

Resolução/CONAMA n. 001, de 23 de janeiro de 1986, art. 1°. 

SANTOS, V. P. Impactos ambientais causados pela perfuração de petróleo. Caderno de 

Graduação, ciências exatas e tecnologias. Sergipe. v. 1 n.15. p. 153-163, out. 2012. ISSN 

ELETRÔNICO: 2316 – 3135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V 

 

126 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

MAPEAMENTO DO USO E COBERTURA DA TERRA DO MUNICÍPIO DE 

TAILÂNDIA-PA UTILIZANDO A PLATAFORMA GOOGLE EARTH ENGINE 

 

Samuel Salin Gonçalves de Souza1; Bruna Ribeiro Chagas2; Sergio Lorran Souza da Silva3; 

José Renan da Silva Batista4; Jones Remo Barbosa Vale5. 

 
1 Acadêmico de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Universidade Federal Rural da 

Amazônia. samuelsalin16@gmail.com 

2 Acadêmica de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Universidade Federal Rural da 

Amazônia. bruna.chagas92@gmail.com 

3 Acadêmico de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Universidade Federal Rural da 

Amazônia. E-mail: sergio.lorran.souza.da.silva@gmail.com 

4 Acadêmico de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Universidade Federal Rural da 

Amazônia. jrenanbatista@gmail.com 

5 Professor Msc. de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Universidade Federal Rural 

da Amazônia. jones.inpe@gmail.com 

 

RESUMO  

As mudanças ocorridas no processo de uso e cobertura da terra do município de Tailândia, 

localizado na região intermediária de Belém, no estado do Pará, vêm se tornando cada vez 

mais evidentes, de modo que atuam diretamente nas alterações paisagísticas da região. Dessa 

forma, o processo de ocupação da região que hoje faz parte do município de Tailândia se 

destaca por apresentar características oriundas do período de integração da Amazônia, que 

surgiu na época do governo militar. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo analisar 

as mudanças ocorridas no uso e cobertura da terra do município utilizando a plataforma 

Google Earth Engine (GEE), que acaba se mostrando uma importante e potente ferramenta 

para a realização de diversas análises, sendo uma delas desenvolvida nesse trabalho. Para 

Tailândia utilizou-se imagens de satélites Landsat-5/TM e Landsat-8/OLI-TIRS referentes 

aos anos de 1989 e 2019, respectivamente, que apresentaram uma exatidão global acima de 

80% para as classes mapeadas, mostrando-se com um nível de confiabilidade adequado. Os 

resultados obtidos demonstram que uso do GEE por intermédio do algoritmo Random Forest 

apresentou-se como uma ferramenta satisfatória, sendo bastante eficaz para monitoramento 

do território e gerir o meio ambiente, possibilitando melhor gestão dos recursos naturais. 

 

Palavras-chave: Tailândia. Uso e cobertura da terra. Geotecnologias.  

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

A região Amazônica devido a sua grande extensão é composta por vários ambientes 

definidos não só pela heterogeneidade dos seus ecossistemas como também pelo processo de 

ocupação e desenvolvimento. Em algumas regiões do estado do Pará o processo de ocupação 

foi incentivado pelo governo, através de ações indiretas, como a abertura de estradas e o 

financiamento de grandes projetos agropecuários, como é o caso de Tailândia, sendo o 

processo predominante o da ocupação espontânea, decorrente dos grandes fluxos migratórios 

dos anos 70 e 80. Essa política para a Amazônia ficou conhecida pelo lema “Integrar para 

não entregar” (PEIXOTO, 2009). 

De acordo com Dill (2007), conforme citado por Fernandes et al (2014), o homem 

não tem usado as suas habilidades para manipular a terra sem provocar a sua destruição, pois 

o mesmo vem promovendo um cenário de desequilíbrio ambiental, em virtude do 

crescimento desordenado das cidades, o desmatamento de florestas, deterioração dos solos e 

um manejo inadequado das terras agrícolas. 

Segundo Pavão et al (2010), o mapeamento de uso e cobertura da terra é uma 

ferramenta muito importante que junto a análise pode auxiliar no planejamento ambiental 

sendo usado, por exemplo, para identificar atividades que vêm motivando impactos 

ambientais, contribuindo assim para a mitigação e resolução dos problemas originados por 

tais atividades.  

Nessa perspectiva, recentemente surge uma plataforma onde o custo e tempo são 

bastante reduzidos, pois todo o processamento e análise das imagens são feitos de forma 

online, com isso não sendo necessário realizar o download das mesmas. Dessa forma, 

segundo o Google Earth Engine (2008) a plataforma GEE é composta por um catálogo de 

várias imagens de satélite e conjuntos de dados geoespaciais, que vem auxiliando em 

mapeamentos em escala global visando, principalmente, análises de dados ambientais. 

Logo, o seguinte trabalho tem por finalidade mapear o processo de uso e cobertura da 

terra no município de Tailândia, no Pará, por meio da plataforma Google Earth Engine para 

os anos de 1989 e 2019, utilizando-se imagens de satélite Landsat-5/TM e Landsat-8/OLI-

TIRS para a identificação das principais áreas que sofreram mudanças. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 
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 O município de Tailândia (Figura1) localiza-se no Norte brasileiro a uma de 

02º56’50” S e longitude de 48º57’11” O, limitando-se ao Norte com o município de Acará, 

ao Leste com Tomé-Açu, ao Sul com São Domingos do Capim e, ao Oeste, com Moju, 

possuindo uma área de 4.480,37 Km2. 

Figura 1 – Localização do município de Tailândia.  

Fonte: Autores, 2019. 

 

2.2 AQUISIÇÃO DOS DADOS 

Para fazer a análise das mudanças na dinâmica de uso e cobertura da terra no 

município de Tailândia foi utilizada imagem do satélite Landsat-5/TM referente ao ano de 

1989 e imagem do satélite Landsat-8/OLI-TIRS referente ao ano de 2019, ambas disponíveis 

na plataforma online Google Earth Engine (GEE). 

O GEE é uma geotecnologia, que funciona no modo de uma plataforma online, 

desenvolvida para análise de dados ambientais em escala planetária, onde estão disponíveis 

imagens globais de satélites produzidas nas últimas décadas, atualizadas diariamente. Nesta 

plataforma também existem ferramentas computacionais necessárias para análise de 

mudanças e tendências na superfície terrestre, nos oceanos e na atmosfera (GORELICK et 

al., 2017). 
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Todos os processamentos das imagens de satélite selecionadas para análise foram 

realizados no Code Editor do GEE em linguagem de programação JavaScript, assim, para 

avaliar elucidar as interpretações no momento da classificação foi aplicado o índice espectral 

de vegetação Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). 

 

2.1 ANÁLISE DOS DADOS 

O NDVI foi desenvolvido por Rouse et al. (1974) e é um excelente índice indicador 

das alterações na cobertura vegetal. Quanto maior for o contraste na região do visível do 

espectro eletromagnético, maior o vigor da vegetação. O índice varia de -1 a 1, ele combina 

informações espectrais da banda do Vermelho (Red) e do Infravermelho Próximo (NIR), 

conforme a seguinte fórmula: 

NDVI =
NIR − RED

NIR + RED
 

Para fazer a classificação temporal de uso e cobertura da terra foi aplicado o algoritmo 

Random Forest que segundo Breiman (2001) é um classificador do tipo árvores de decisão, 

que por um conjunto de treinamento original realiza a classificação por meios estatísticos. 

As características classes mapeadas estão dispostas no Quadro 1. 

 
Quadro 2 - Características das classes de uso e cobertura da terra. 

Classe Características 

Cobertura Vegetal Área de floresta primária, não alterada. Áreas que, após 

a supressão total da vegetação florestal, encontram-se 

em processo avançado de regeneração da vegetação 

arbustiva e/ou arbórea, gramíneas. 

Hidrografia Águas superficiais que formam espelhos d’água. 

 

Mosaico com Agricultura e Pastagem 

Áreas extensas com predomínio de cultivos agrícolas 

perenes e temporários. Áreas que, após o corte raso da 

vegetação natural e o desenvolvimento de atividade 

agropastoril, encontram-se no início do processo de 

regeneração da vegetação nativa, ou, predomínio de 

vegetação herbácea e/ou gramíneas. 

Outros Áreas de: solo exposto, extração mineral e urbanização. 

Áreas de uso não discriminados devido à resolução 
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espacial das imagens ou que apresentaram padrão de 

cobertura diferenciada das demais classes. Áreas que 

contém presença de nuvens ou sombra de nuvens. 

Fonte: Autor, 2019. 

A avaliação da veracidade dos mapeamentos foi realizada pelas seguintes etapas: 

distribuição aleatória de amostras nas imagens de satélite em composição colorida, 

verificação da exatidão por meio do uso da matriz de confusão para cálculo dos índices de 

concordância e visitas de campo. 

Foram distribuídos 50 pontos aleatórios sobre as imagens orbitais e sobre os 

mapeamentos a fim de validar as informações representadas. Os índices de concordância 

utilizados foram a Exatidão Global e o Índice Kappa. 

A Exatidão Global é a medida mais simples de verificação e relaciona os elementos 

da diagonal principal da matriz de confusão, que representa o número de amostras 

classificadas corretamente 𝑛𝑖𝑖, pelo número total de amostras coletadas N (HELLDEN; 

STERN, 1980). Sendo dada pela expressão: 

P0 =
∑i−1      nii

m

N
 

Em que: M é o número de categorias informacionais presentes na matriz de confusão; 𝑛𝑖𝑖 

referem-se aos elementos da diagonal principal, ou seja, elementos classificados 

corretamente; e N o número total de amostras. 

O Índice Kappa é uma medida de concordância que fornece uma ideia do quanto às 

observações se afastam daquelas esperadas, fruto do acaso, indicando-nos assim o quão 

legítimo são as interpretações, é calculado com base em uma matriz de erros e, é utilizado 

como medida de concordância entre o mapa e a referência adotada para a estimativa da 

exatidão (COHEN, 1960). O Índice Kappa é expresso por: 

K =
𝑃0 −  𝑃𝑐

1 − 𝑃𝑐
 

Em que: 𝑃0 é a exatidão global; 𝑃𝑐 é a proporção de unidades que concordam por 

casualidade. 
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A partir dos resultados, Landis e Koch (1977) associam valores do Índice Kappa à 

qualidade da classificação de acordo com o Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Qualidade da classificação associada aos valores do Índice Kappa. 

Valores do Índice Kappa Qualidade da Classificação 

0,00 Péssimo 

0,01 a 0,20 Ruim 

0,21 a 0,40 Razoável 

0,41 a 0,60 Bom 

0,61 a 0,80 Muito Bom 

0,81 a 1,00 Excelente 

Fonte: LANDIS; KOCH, 1977. Autor, 2019. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com o resultado da classificação das imagens Landsat-5/TM e Landsat-8/OLI-TIRS 

foram gerados os seus respectivos mapas de uso e cobertura da terra (Figura 2). É possível 

observar que na imagem de 1989 o município apresentava uma densa cobertura vegetal e 

uma quantidade bem reduzida de agricultura e pastagem, diferentemente da imagem de 2019 

que já vem apresentando uma área verde bem menos densa se dando pelo aumento das 

atividades agropecuárias que começaram se instalando nas margens da rodovia que corta o 

município e acabaram adentrando com passar dos anos, com isso havendo um aumento 

maciço do desmatamento da região.  

Todo esse processo de ocupação se deu em função das políticas de incentivo que 

começaram a partir das décadas de 70-80 com o governo militar cujo lema era “integrar para 

não entregar’, que buscava ocupar a região Amazônica para proteger a floresta da 

“internacionalização”, com isso pessoas de várias regiões do Brasil acabaram vindo para a 

Amazônia a fim de produzir. Com tudo isso, algumas empresas de dendê começam a se 

instalar em Tailândia fazendo com que hoje o município tenha uma vasta área de plantação 

dessa matéria-prima e uma grande influência na economia local e de toda região que as cerca. 
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Figura 2 – Mapas de uso e cobertura da terra de Tailândia, nos anos de 1989 e 2019. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Além dos mapas, foram calculadas a área de cobertura de cada classe conforme 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Valores em área (km²) das classes de uso e cobertura da terra. 

CLASSE 1989 2019 

Cobertura Vegetal 4098,48 3420,54 

Hidrografia 28,88 131,17 

Mosaico com Agricultura e 

Pastagem 

148,10 632,07 

Outros 206,04 294,59  

Fonte: Autor, 2019. 

 

 Os resultados apontam uma grande perda da cobertura vegetal durante o período 

analisado se dando devido as atividades antrópicas que ocorrem em Tailândia, onde práticas 

ilegais como a retirada da madeira para posterior venda e queimadas de grandes áreas para a 

agropecuária sejam os principais responsáveis por esse avanço do desmatamento no 

município.  
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 Na Tabela 2 pode-se verificar a confiabilidade dos dados gerados, onde a exatidão 

que está diretamente ligada ao nível de confiança dos produtos gerados apresenta-se com um 

alto índice, sendo considerado muito bom. 

Tabela 2 - Resultados dos índices de concordância para os mapeamentos. 

Fonte: Autor, 2019. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar o processo de uso e cobertura da 

terra do município de Tailândia por meio da plataforma Google Earth Engine e observou-se 

que a ferramenta é bastante útil para análises deste tipo, mostrando-se uma ferramenta muito 

importante. Logo, a agricultura e a pastagem vem se tornando uma das principais causas que 

tem degradado o solo, destruído sua cobertura vegetal e mudado a paisagem natural, além de 

intensificar os processos erosivos por conta das atividades humanas, como retiradas de 

madeiras realizadas de forma desordenada e sem qualquer legalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANO Exatidão Global (%) Índice Kappa 

1989 86% 0,77 - Muito bom 

2019 81% 0,71 - Muito bom 
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RESUMO  

A ocorrência de inundações em centros urbanos tem se tornado mais intensa e comum nas 

grandes cidades brasileiras.  As enchentes urbanas representam grandes impactos sobre a 

sociedade, esses podem ocorrer por motivos de urbanização ou de inundação natural da 

várzea ribeirinha. As enchentes e inundações são consequências da precipitação e aumento 

do nível do rio e podem ser agravadas quando a população ocupa áreas naturais inundáveis. 

Nesse contexto, surge a necessidade de utilização de ferramentas tecnológicas para o 

planejamento de ações de prevenção e controle de enchentes e inundações. Sabendo que 

anualmente a cidade de Santarém-PA enfrenta inundações pelas cheias do rio Tapajós o 

trabalho tem a cidade como objeto de estudo mapeamento de áreas de riscos a inundações, 

fazendo o uso do software de geoprocessamento QGIS, levantando em consideração dados 

de máxima cota do rio que ocorreu na cidade em um período de 50 anos. Para isso, foi 

utilizado um Modelo Digital de Elevação (MDE) com resolução e 12,5 m oriundo do satélite 

ALOS PALSAR, ideal para áreas urbanas, após o tratamento e renderização o raster 

possibilitou a visualização as áreas afetadas quando o rio Tapajós atinge cota muito elevada. 

A utilização QGIS para a simulação de enchentes mostrou-se uma ferramenta eficaz suma 

importância para o mapeamento de áreas de risco na cidade.  

Palavras-chave: Enchentes. Áreas de risco. QGIS. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento remoto e geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia possui historicamente características de habitações às margens dos rios, 

cidades em desenvolvimento e com a expansão dos seus centros urbano, quando esse 

crescimento não é acompanhado de infraestrutura adequada e somado com fatores naturais, 

pode provocar diversos problemas que atingem a diretamente a sociedade, como as enchentes 

e as inundações.  

A ocorrência de inundações em centros urbanos e periferias tem se tornado mais 

intensa e comum nas grandes capitais brasileiras nos últimos anos (TUCCI, 2003). As 

enchentes e inundações são consequências da precipitação e aumento do nível do rio e podem 

ser agravadas quando a população ocupa áreas naturais inundáveis. É de conhecimento que 

sem o devido planejamento territorial e políticas públicas para o uso e ocupação do solo, a 

impermeabilização áreas podem agravar criticamente a situação. 

 Segundo Canholi (2002, apud Meller e Paiva, 2007) um dos maiores desafios da 

gestão pública é solucionar problemas relacionados ao crescimento urbano, uma vez que a 

ocupação desordenada pode resultar em ocupação de áreas ribeirinhas; impermeabilização 

crescente e excessiva; prática comum e muitas vezes desnecessárias da canalização de rios e 

córregos.  

Para Vinagre et al. (2015) a combinação de altos índices pluviométricos da região 

amazônica, altas cotas de maré e o mau funcionamento de sistemas de macro e 

microdrenagem, resultam em constantes enchentes, alagamentos, alterações nos sistemas de 

tráfego de veículos representando diversos prejuízos econômicos a região.  Sobre os 

potenciais dos impactos causados pela inundação, Tucci (2012) afirma que a população 

carente tende a ocupar as áreas com alto risco de inundação, o que pode causar os problemas 

sociais que se repetem a cada cheia na região. No período esporádico das inundações, a 

população acaba ganhando confiança e ignorando o risco aumentando assim, densificação 

nas áreas inundáveis. Nesses casos, a enchente toma características catastróficas. 

Entretanto, a chegada de novas tecnologias e aperfeiçoamento de técnicas em cidades 

de países desenvolvidos comprovam que a utilização de softwares possibilita importantes 

progressos para a solução de problemas locais de inundações, segundo Mark et al. (2004) 

citado por Meller e Paiva (2007). Nesse sentido, a aplicação de softwares livres de 

geoprocessamento para simulação de enchentes mostra-se um instrumento de grande 

utilidade para o mapeamento de áreas de risco. 
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Nesse contexto, surge a necessidade de utilização de ferramentas tecnológicas para o 

planejamento de ações de prevenção e controle de enchentes. Esse artigo apresenta, 

Santarém, carinhosamente conhecida como a Pérola do Tapajós e uma das principais cidades 

do estado do Pará como objeto de estudo para mapeamento de áreas de riscos a inundações, 

fazendo o uso do software de geoprocessamento QGIS, levantando em consideração dados 

de máxima cota do rio que ocorreu na cidade em um período de 50 anos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

Santarém, é uma das principais cidades do estado do Pará e de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2019) possui uma população estimada de 

304.589 habitantes, a cidade está localizada na confluência dos rios Amazonas e Tapajós no 

Oeste do Pará.  

Figura 1- Localização da cidade de Santarém. 

Fonte: Autores (2019). 

 

2.2 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

Para a elaboração do mapa de áreas de risco na cidade de Santarém, foram utilizados 

rasters (arquivo tiff) oriundos do satélite ALOS PALSAR com resolução espacial de 12,5 



V 

 

138 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

metros, os dados estão disponíveis para download gratuito no site Vertex: Alaska Satellite 

Facility, o raster baixado é um Modelo Digital de Elevação (MDE) de 09 de setembro de 

2009. O software MAPGEO 2015 foi utilizado para transformação de medidas altimétricas. 

Todos os shapefile foram adicionados e tratados no software QGIS 3.8.3.  

Para conhecimento dos níveis do rio Tapajós em Santarém, foi necessário realizar um 

estudo de máximas e mínimas cotas que ocorreram na cidade no período de 50 anos. Após a 

compilação, os dados encontrados foram adicionados em planilha para posteriormente gerar 

o gráfico apresentado na figura 03. 

Após construída a base de dados, foi aberto um novo projeto no QGIS para iniciar a 

elaboração no mapa. A primeira camada adicionada é um complemento online chamado 

Quick Maps Services, um plugin que possibilita abrir base de maps services dentro do QGIS. 

A partir disso, a opção de mapa Google Satélite foi adicionada, para que essa camada possa 

permitir a visualização da de uma imagem em alta resolução da cidade de Santarém.   

Feito isso, o próximo passo foi adicionar a camada de MDE previamente baixada. 

Como tratamento foi necessário ajustar o Sistema de Referência de Coordenadas (SRC) para 

SIRGAS 2000 com projeção Universal Transversa Mercator (UTM) 21S. Após isso foi 

preciso selecionar o tipo de renderização como Banda simples cinza e a opção “cortar para 

MinMax”, nesse momento foi colocado a cota máxima de maré do rio Tapajós, equivalente 

a 8,88 metros, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 

(SNIRH) através do projeto HidroWeb (2019) coordenado pela Agência Nacional de Águas 

(ANA). Esse passo irá definir no MDE apenas a elevação da máxima do rio, como colorido 

em vermelho na figura 03. 

É importante ressaltar que houve a necessidade de transformação de medidas, uma 

vez que, o MDE usado possui altitude do tipo Geométrica, entretanto, a construção do mapa 

requereu a aplicação da altitude Ortométrica. Essa etapa foi realizada com o auxílio do 

software MAPGEO 2015 disponibilizado pelo IBGE.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Anualmente é possível observar a orla e outros perímetros de Santarém inundados 

pela cheia do Rio Tapajós, o que acaba atingindo diretamente o comércio e o turismo na 

cidade. Entretanto, esses eventos já são rotineiros para os moradores, como mostra a figura 

2 que retrata o cenário crítico de enchente na orla da cidade que ocorreu em 2014. 
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Figura 2- Inundação na avenida Tapajós orla de Santarém. 

 

Fonte: TV tapajós para o G1-Santarém (2014). 

 

A partir da constatação das constantes cheias do rio, foi realizada uma compilação 

das cotas que ocorreram nos últimos 50 anos possibilitando observar na figura 3 o 

comportamento do nível do rio ao longo desse período.  

 
Figura 3- Níveis fluviais máximos e mínimos anuais em Santarém-PA 

Fonte: Autores (2019) baseado em dados do SNIRH. 

 

Para estudar a dimensão das enchentes na cidade foi feita a aplicação e corte do MDE 

com a cota máxima de maré, correspondente a 8,88 m que ocorreu em 1986 e 1987, o que 

possibilitou a visualização de áreas atingidas pelas enchentes, essas áreas estão representadas 

pela mancha de cor vermelha conforme o mapa da figura 04. Notavelmente, grande parte da 
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cidade é afetada quando o nível do rio atinge cota tão elevada, como registrado pelo SNIRH 

em 1986 e 1987. 

 

Figura 04- Mapa de inundação com cota máxima do rio. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabendo que Santarém é uma cidade que historicamente sofre com inundações, era 

esperado que o mapa final fosse indicar a orla e perímetros próximos inundados com a 

ocorrência do maior índice fluviométrico já registrado em 50 anos. A metodologia do estudo 

realizada se mostrou eficiente e possui potencial para aplicação em outras cidades que sofrem 

com esse problema. A utilização de um software aberto para execução do estudo possibilita 

acesso fácil e gratuito à plataforma, tornando a metodologia mais dinâmica. É importante 

ressaltar que o MDE usado também é oferecido gratuitamente o que possibilitou a realização 

do estudo. 

Portanto, o mapeamento de enchentes utilizando a metodologia apresentada aplica-se 

em análises de áreas de riscos a inundações, podendo ser executado como ferramenta de 
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auxílio nas ações da Defesa Civil, na execução de um plano diretor municipal e em políticas 

públicas.   

Para o aprimoramento da técnica e aumento da precisão dos resultados, recomenda-

se a realização de estudos com adição de dados pluviométricos para somar aos índices 

fluviométricos, tendo assim uma simulação de inundação em conjunto com uma de 

alagamentos de forma ainda mais realista. 
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RESUMO  

Os desmatamentos configuram um dos maiores impactos ambientais, tanto da Amazônia 

Legal quanto de Rondônia, gerando graves problemas socioeconômico e ambiental das 

escalas locais à global. O objetivo desta pesquisa é analisar qualitativamente e 

quantitativamente os dados de desmatamentos, de 1985 até o ano de 2014, da Bacia 

Hidrográfica do Igarapé do Contra (BHIC), identificando seus agentes e tendências de 

antropização. Este processo na região de estudo está intimamente associado ao modelo de 

desenvolvimento agropecuário proposto para o estado, acentuado pela migração intra e 

interestadual provocadas pela consolidação de polos produtivos estaduais do Cone Sul e da 

região central do estado, locais de infraestrutura estabelecida e terras de melhor 

produtividade, que deslocam as outras atividades de produção agrícola em direção aos 

municípios do Norte do estado, além dos inputs econômicos das grandes obras de 

infraestrutura do complexo do Madeira, UHE de Jirau e Santo Antônio, que capitalizam 

direta e indiretamente agentes locais agitando o mercado de terras, mesmo estas apresentando 

falta de documentação adequada. Este processo de transformação da paisagem nativa para 

áreas antrópicas está associado, principalmente, a pecuária de corte, pois mais de 80% dos 

desmatamentos da Bacia tiveram suas classes de cobertura e uso associados a esta atividade 

produtiva. 

Palavras-chave: Desmatamento. Pecuária. Rondônia. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

 As dinâmicas socioeconômicas têm causado profundas mudanças ambientais na 

Amazônia Legal (AML) evidenciadas pelo rápido desmatamento e queimadas que convertem 

contínuas e extensas áreas de vegetação nativa em áreas produtivas, configurando-se em 

paisagens antropizadas com diferentes coberturas e usos, acentuado por um processo de 

ocupação planejada, mas que vêm gerando impactos ambientais negativos (FEARNSIDE, 

1993; MARGULIS, 2003; COUTINHO, 2013).  

Rondônia foi intensamente afetado por este processo de ocupação, onde mais um 

terço de sua área foi desmatada até 2013, incentivados pelo poder público, dos governos 

militares aos governos civis mais atuais, inicialmente materializados pela abertura, 

construção e pavimentação da BR-364 e pelas efetivações de diversos projetos de 

colonização oficiais, numa tentativa de ordenamento para a região, um marco para a 

ocupação agrícola associada à pecuária e a exploração de madeira, causando um intenso 

crescimento populacional e degradação ambiental. 

Até 1978 a área desmatada do estado era de 1,76%, passando para mais de 36%, em 

2014, o estado mais desmatado da AML proporcionalmente a sua área. O crescimento 

populacional, que foi de 324% até o final dos anos 1980, é apontado como um dos grandes 

responsáveis por este aumento (IMAZON, 2014).  

Porto Velho configura como sendo um dos municípios que mais desmatam na AML 

sendo o maior responsável pela manutenção de Rondônia como um dos líderes em 

desmatamento. Desde de 2010 houve aumentos significativos no desmatamento do 

município, enquanto a tendência regional era de declínio, colocando o município em primeiro 

lugar na lista dos que mais desmataram em 2011, comparando-se as taxas verificadas na 

AML (ESCADA et al., 2013). Sozinho, de 2010 a 2014, o município contribuiu com mais de 

30% de todo desmatamento registrado no estado. 

Com isso, o objetivo deste estudo é analisar quali-quantitativamente os dados de 

desmatamento da Bacia Hidrográfica do Igarapé do Contra (BHIC), Porto Velho - RO 

apontando possíveis agentes causadores deste processo e suas tendências. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A Bacia Hidrográfica do Igarapé do Contra localiza-se no município de Porto Velho 

– RO, entre as Latitudes 9°55’30’’ S e 9°30’30’’ S e as Longitudes 64°29’ W e 64°52’30’’ 
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W (Sistema de Coordenadas Geográficas, Datum SIRGAS 2000), com uma área de 94.489,1 

ha, originalmente cobertos por Floreta Ombrófila Aberta e, margeada por áreas protegidas: 

RESEX Jaci-Paraná, TI Karipuna e PARNA Mapinguari. A vila de União Bandeirantes é o 

núcleo urbano mais próximo, com mais de 25 mil habitantes. 

A pesquisa caracteriza-se por ser um estudo bibliográfico, exploratório, descritivo e 

quantitativo que permite investigar, diagnosticar e quantificar de um modo geral a situação 

da bacia pesquisada. Em sua elaboração foi necessário o download dos dados tabulares, 

matriciais e vetoriais de desmatamento (série histórica, até 2013, do PRODES), cobertura e 

uso da terra (TerraClass, de 2010), acompanhado de um histórico de imagens de satélite dos 

sensores da família Landsat, que recobrissem toda a área de estudo, dados facilmente 

acessíveis no sítio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. 

O dado de desmatamento de 2014 foi gerado através de classificação supervisionada 

de imagens de reflectância do Landsat 8, sensor OLI, bandas R(6), G(5) e B(4), do mês de 

setembro, visando reduzir o número de objetos homogêneos da cobertura terrestre, através 

do agrupamento de suas respostas espectrais, em cinco classes pré-definidas dispostas no 

quadro da Figura 1. 
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Figura 1– Quadro contendo a chave de interpretação para definição de amostras de classes. 

 

Fonte: Autores, 2014 
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As classes são identificadas e selecionadas pelo pesquisador nas imagens a serem 

classificadas, levando em consideração o prévio conhecimento da área de estudo associadas 

as características de forma, cor, textura, geometria da feição e contexto, criando as amostras 

de treinamento formadas por um conjunto de “píxeis” que incluem amostras de toda a 

variabilidade de níveis de cinza que correspondem à classe de interesse (PONZONI & 

SHIMABUKURU, 2010).  

O algoritmo classificador é “pixel a pixel” que utiliza unicamente a informação 

espectral, associadas as amostras de treinamento para achar regiões homogêneas, através do 

método da Máxima Verossimilhança, que pondera as distâncias entre médias dos níveis 

digitais das classes, onde suas distribuições representam a probabilidade de um pixel 

pertencer a uma ou outra classe, dependendo da posição do pixel em relação a esta 

distribuição (SPRING, 1996; JENSEN, 2009; MENEZES & ALMEIDA, 2012).  

Todas as informações vetoriais, matriciais e tabulares deste estudo foram analisadas 

e espacializados com o auxílio dos softwares de processamento digital de imagem e 

geoprocessamento, onde foi possível gerar os mapas e estáticas diversas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na Tabela 1 estão apresentados os dados compilados de desmatamento da Bacia 

Hidrográfica do Igarapé do Contra, dos anos de 1985 até 2014. 

 
Tabela 1 – Desmatamento acumulado e Incremento do desmatamento da BHIC de 1985 até 2014. 

Ano 
Desmate 

acumulado (ha) 

Incremento 

(ha) 
Ano 

Desmate 

acumulado 

(ha) 

Incremento 

(ha) 

1985* 63,96   2005 21.632,54 4.897,15 

1995* 541,93 477,98 2006 23.149,50 1.516,96 

1996* 2.099,98 1.558,04 2007 25.593,67 2.444,17 

1997 2.659,58 582,21 2008 28.764,65 3.170,98 

1998* 2.683,27 23,70 2009 31.646,38 2.881,72 

1999* 2.748,25 64,97 2010 34.283,89 2.637,51 

2000 3.509,02 760,78 2011 38.575,79 4.291,90 

2001 5.191,85 1.682,83 2012 42.479,05 3.903,27 

2002 6.200,23 1.008,38 2013 46.000,05 3.520,99 

2003 10.397,63 4.197,40 2014* 54.207,35 8.207,30 

2004 16.735,39 6.337,76 * dado gerado pelo autor 

Fonte: Adaptado do PRODES digital (INPE, 2014). 
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A área de estudo é um exemplo do dinâmico processo de alternância do padrão de 

cobertura e uso da terra, pois é uma região que apresenta grandes taxas de desmatamento 

dentro do município. Entre 2009 e 2014 a bacia contribuiu com uma média de 19,9% do 

incremento total desmatado do município, mesmo representando apenas 2,8% da área 

municipal. Em 2014 a bacia representou mais de 37% do total desmatado da capital do estado 

(Figura 2). 

Figura 2 – Gráfico da Contribuição da BHIC para o desmatamento de Porto Velho. 

 

Fonte: Adaptado do PRODES digital (INPE, 2014). 

Os dados mostram que até 1985 praticamente não havia nenhuma feição de 

desmatamento na bacia, menos de 0,1% da área. Na década seguinte, a antropização 

continuou estável praticamente não ocorrendo novos desmatamentos, mas a partir de 1995 

grandes núcleos de desmatamentos eram identificáveis nas imagens, em áreas limítrofes a 

bacia, sempre próximos a BR-364 e aos novos ramais que surgem perpendiculares a BR, que 

por sua vez adentram para novas áreas facilitando o acesso à região. 

Em 1996 ocorre um aumento súbito nos desmatamentos da área de estudo, reflexo do 

que vinha ocorrendo Rondônia e em toda a AML. Segundo Fearnside (2005), este aumento 

é atribuído aos benefícios econômicos do Plano Real (1994) e, principalmente, pelo aumento 

do crédito agrícola. Em 1997, estes incrementos de desmatamentos recuaram até 1999, 

provavelmente devido a uma grande disponibilidade de novas terras, na grande maioria sem 

documentação, o que fez o preço do imóvel rural cair mais de 50%.  

De 1995 a 2000 a média de incremento de desmatamento na bacia era baixa, em torno 

de 0,5% da área da bacia. Em 2001, este incremento aumentou 221%, chegando a 1,78% da 

área da bacia (1.682,8 ha/ano), facilitado pelos ramais abertos no ano anterior, principalmente 
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o ramal que leva até a vila de União Bandeirantes, cuja abertura facilitou o início da ocupação 

da região Sul da bacia (Figura 3). 

 
Figura 3- Desmatamento na BHIC até 2001. 

Fonte: Autores, 2014. 

O ano de 2002 é marcado pela consolidação da vila de União Bandeirantes, cuja área 

começou a ser aberta entre 1997 e 1998, e em 2001 já era possível verificar nas imagens 

Landsat 5 – TM, geometrias, cores e textura, que nos indicam processos de urbanização 

(Figura 4). 
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Figura 4- Início da ocupação de União Bandeirantes. 

Fonte: Autores, 2014. 

 

A partir do ano de 2003 o desmatamento volta a crescer (4.162,8 ha/ano), atingindo 

6.315,8 ha/ano em 2004. Este aumento pela procura de novas terras foi incentivado pelo 

momento econômico do país, com o anúncio de mais de 20 bilhões de dólares em obras de 

infraestrutura para a AML, sem levar em consideração os efeitos do investimento nos 

sistemas ambientais (FEARNSIDE, 2002).  

Após o período entre 2006 a 2010, de estáveis mais elevadas taxas de desmatamento, 

tivemos um aumento considerável do desmate no ano de 2011, chegando a 4.291,9 ha/ano, 

4,5% da área total da bacia. 

Esta tendência de crescimento, iniciada em 2011 tem seu ápice de desmatamento em 

2014, onde foi registrado 8.207,301 ha/ano de incremento, 8,7% da área total da bacia, que 

correspondeu a 37,29 % de toda a área que foi desmatada no município de Porto Velho. Com 

isso o total desmatado da área de estudo sobe para 54.207,348 ha, 57,32% da área. Destes, 

28.272,72 ha foram classificados como “solo exposto/vegetação herbácea-arbustiva”; 

13.914,07 ha classificadas como “vegetação arbustiva-arbórea” e 11.976,46 ha como cicatriz 

de queimada, além de 44,1 ha de “água” e 40.2081,76 ha de áreas naturais preservadas 

(Tabela 2 e Figura 5). 
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Tabela 2- Resultado da Classificação supervisionada da BHIC, ano 2014. 

Classe Área (ha) % 

Cicatriz de queimada 11.976,46 

57,32 
Solo exposto/vegetação 

herbácea-arbustiva 
28.272,72 

Vegetação arbustiva-arbórea 13.914,07 

Água 44,1 
42,68 

Vegetação nativa 40.281,76 

Total desmatado 54.207,34   

Área da BHIC 94.489,10   

Fonte: Autores, 2014. 

As análises destes dados mostram uma estreita relação com o mesmo processo de 

ocupação que culminou na consolidação da vila de União Bandeirantes, oriunda da iniciativa 

de camponeses, grileiros, madeireiros e pecuaristas que, à revelia da lei do zoneamento 

demarcaram e invadiram terras da União, consolidando a vila, organizando o espaço local de 

acordo com suas conveniências (CAVALCANTE et al., 2011). 

Este processo de ocupação é potencializado pela dinâmica produtiva do estado: 

consolidação da agricultura temporária e mecanizada de grãos no Cone Sul e concentração 

do rebanho de bovinos nas áreas centrais do estado, próxima a BR-364 e às vias de acesso 

em melhores condições, que deslocam a produção de gado de corte para a região Norte, 

municípios de Porto Velho e Nova Mamoré, onde ainda existem abundância de terras em 

locais e valores mais acessíveis, tornando-se alvo dos interessados em expandir a produção 

da pecuária bovina (BATISTA, 2014). 
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Figura 5- Desmatamento da BHIC 2014. 

Fonte: Autores, 2014. 

 

As especulações de crescimento econômicos associados às obras das Hidrelétricas de 

Jirau são considerados inputs indiretos dos impactos ambientais negativos, pois a 

capitalização da população local e migrante promovidas direta ou indiretamente pela abertura 

de postos de trabalho nas obras facilita o acesso e a aquisição de novos lotes de terra que são 

desmatados para consolidar a ocupação. 

A antropização na BHIC está associada a este processo de deslocamento da pecuária 

extensiva para o Norte, pois desde 1985 os desmatamentos continuaram crescendo enquanto 

houve estagnação das culturas temporárias e perenes no Centro-Sul do estado, ao mesmo 

tempo o rebanho bovino teve um incremento de 115%, mostrando a relação direta entre 

aumento do desmatamento com “novas” áreas de pecuária (BATISTA, 2014). 

Os dados de 2010 do programa TerraClass (COUTINHO et al., 2013), também 

mostram que 61,75% a cobertura e uso da terra da BHIC é associado diretamente a pecuária 

extensiva (pasto limpo, pasto sujo e/ou pasto degradado). 

A classificação supervisionada também indica que a pecuária é a atividade produtiva 

que induz a abertura e consolidação das novas áreas produtivas, pois mais de 80% dos 
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desmatamentos da Bacia foram classificados como solo exposto/vegetação herbácea-

arbustiva e cicatriz de queimada, feições associadas à pecuária. 

 

4. CONCLUSÃO  

Os dados e desmatamentos produzidos a partir da classificação supervisionada 

proposta, se mostraram eficientes na análise de mudanças e tendências dos padrões 

produtivos da cobertura e uso da terra da Bacia Hidrográfica do Igarapé do Contra, 

provocadas pela ação de desmatamento, uma vez que foi possível compatibilizar as classes 

pré-definidas com os demais dados já existentes sobre o tema, se mostrando útil ao 

planejamento regional. 

Os dados de cobertura e uso da BHIC mostraram que a área de estudo pode ser 

considerada como um bom exemplo da expansão da fronteira agrícola de Rondônia, onde a 

pecuária é a principal atividade na região e, ao que tudo indica, a força motriz de novos 

desmatamentos, pois mais de 80% da área desmatada na bacia, em 2014, foi classificada com 

feições associadas direta ou indiretamente a esta atividade produtiva.  

Os processos de ocupação na região vêm se mantendo os mesmos nas últimas 

décadas, onde a presença do Estado é reduzida e o poder público é dominado pelos interesses 

especulativos locais que atuam no sentido de incentivar a abertura de novas áreas para a 

expansão da agropecuária, que permitiu a consolidação do vilarejo de União Bandeirantes, 

onde a grilagem de terras públicas e o desrespeito às normas do ZSEE-RO ainda se fazem 

presentes.  

As condições geoecológicas e políticas são favoráveis a este modelo de 

desenvolvimento, havendo sempre pressão pela abertura de novas frentes agrícolas, forçando 

os próprios produtores a construir suas redes de acesso. A região precisa de uma maior 

atenção do poder público, pois se mantendo as mesmas taxas de incremento de desmatamento 

dos últimos três anos, em dez anos não haverá mais áreas naturais nativas na Bacia.  
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RESUMO  

Os resíduos de serviço de saúde, são aqueles que foram destinados a qualquer procedimento 

médico, como clínicas, hospitais, laboratórios destinados a seres humanos, quanto a animais. 

Sabe-se que os resíduos de serviço de saúde possuem um alto grau de contaminação ao entrar 

em contato com o ser humano e o meio ambiente. Segundo a ANVISA, os serviços de saúde 

são os responsáveis pelo correto gerenciamento de todos esses resíduos por eles gerados, 

atendendo às normas e exigências legais, desde o momento de sua geração até a sua 

destinação final. O objetivo do presente artigo, é analisar o gerenciamento dos resíduos 

gerados de uma clínica médica e odontológica particular localizada no bairro do coqueiro em 

Belém-PA. O trabalho desenvolveu-se baseado nas resoluções CONAMA 358/2005 e RDC 

222/2018, além de pesquisas bibliográficas para melhor embasamento, interligada à visita na 

clínica para coletar dados a respeito dos resíduos presentes nos 08 setores para a elaboração 

de tabela de acordo com as resoluções. Com base na visita realizada, ocorreram observações 

dos resíduos presentes em cada âmbito da clínica, além de uma breve conversa a respeito da 

destinação adequada dos resíduos em geral, visto que a clínica não possui uma empresa 

especializada que faça a coleta dos mesmos. Em decorrência dos dados levantados, 

constatou-se que a clínica precisa de capacitações e mais informações quanto aos resíduos e 

de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. 

Palavras-chave: Resíduos de Serviço de Saúde. Gerenciamento. Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviço de Saúde. 

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos Sólidos, Líquidos e Gasoso.  
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1. INTRODUÇÃO 

Devido ao aumento exacerbado da população e das cidades, a produção de resíduos 

(lixo), e o consumismo tornaram-se cada vez mais intensificados, causando assim, diversos 

riscos para o meio ambiente e para a saúde. Somente no século XX iniciou-se uma discussão 

em referência ao modelo de desenvolvimento filiado, seguindo como base o problema 

mencionado (CARVALHO, 2006). 

O conceito de lixo, liga-se a algo no qual foi descartado e que não tem mais nenhum 

valor. A ideia é que o mesmo seja descartado e de preferência não tenhamos mais contatos 

com ele. Portanto, as causas do lixo são apenas reflexos da ação humana de descarte de um 

produto (MACHADO, 2018). 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, o lixo é definido 

como os restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como indesejáveis ou 

descartáveis, podendo-se apresentar no estado sólido, ou líquido, desde que não seja passível 

de tratamento convencional. De acordo a NBR/ABNT 10.004/2004, os resíduos sólidos 

definem-se como: “Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 

ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em 

face a melhor tecnologia disponível”. 

A classificação dos resíduos sólidos, conforme a NBR 10.004 de 2004, determina 

como resíduos de classe I como perigosos, classe II como não perigosos, no qual 

subclassificam-se como inertes e não inertes. Desta forma, pode-se considerar os resíduos de 

serviço de saúde como perigosos, devido ao alto risco de contaminação ao entrar em contato 

com uma seringa por exemplo. 

Já a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº358/2005 e 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) RDC nº 222/2018, define como 

geradores de Resíduos de Serviço de Saúde (RSSS), todos os serviços relacionados com o 

atendimento à saúde humana ou animal, até os serviços de assistência domiciliar e de campo, 

laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerária e serviços onde se 

realizem atividades de embalsamamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias e 
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também as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centro 

de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, 

distribuidores, produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis 

de atendimento à saúde; serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros afins 

(PEREIRA, 2011). 

Embora esta seja uma questão não resolvida, os países desenvolvidos adotam uma 

política cautelosa e consideram tais resíduos como resíduos que exigem tratamento especial. 

A recomendação de incineração dos resíduos, ou de parte deles, é uma constante. As 

prefeituras brasileiras necessitam estruturarem-se para resolver os seus problemas, 

principalmente pelo fato de termos unidades de saúde em todas elas, ajudando a maximizar 

o problema destes resíduos (FERREIRA, 1995). 

Evidencie-se que existe um amparo legal, composto por leis e normas para a 

minimização dos problemas envolvendo as gestões dos resíduos sólidos de saúde. Entretanto 

é constatado que, na prática, ainda há um não cumprimento das normas vigentes, pois são 

observados que a cada dia são desprezados de maneira inadequada os resíduos sólidos 

hospitalares de área específica, como centro cirúrgico, onde restos de tecido humano, 

placenta, resíduos pós-aborto, bolsa de hemoderivados e prótese, são descartadas em lixeira 

comum hospitalar sem a menor preocupação dos impactos que estes podem acarretar no 

ambiente e no ser humano assim como seu destino final (CAFURE e GRACIOLLI, 2014). 

Sabe-se que uma série de alternativas tecnológicas para os RSSS estão acessíveis 

atualmente no qual oferecem vantagens e desvantagens que irão além da desinfecção dos 

resíduos. Apesar disso, deve-se ter em vista que o método escolhido deve ser aquele que 

melhor se integre a um sistema completo em que os benefícios do tratamento estejam 

coerentes com as outras etapas, visando a solução mais racional possível. 

O local pesquisado foi basicamente em uma clínica médica e odontológica particular, 

no qual não possui vínculo com nenhuma empresa privada que faça manejo de seus resíduos. 

Realizou-se uma sensibilização ambiental na clínica, através de conversa com o os 

profissionais no momento da execução das suas atividades, informando-os sobre a prevenção 

das doenças e agravos relacionados ao manejo inadequado dos resíduos gerados. 
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2. METODOLOGIA 

A análise do gerenciamento de resíduos da clínica médica e odontológica particular, 

foi realizada tendo como base a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de N° 222/18 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que dispõe sobre o regulamento 

técnico para boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e a resolução 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 358/05, que dispõe sobre o tratamento 

e a destinação final dos resíduos dos serviços de saúde (SOUSA, 2014). 

A Clínica escolhida para a realização da análise, está localizada no Conjunto Maguari, 

alameda 13, na Augusto Montenegro, no Bairro do Coqueiro, Belém, estado do Pará. A 

Clínica está dividida em 08 setores: Área do Laboratório de coleta de sangue, Área 

Ginecologia, Área da Clínica médica, Consultório pediátrico, Fisioterapia, consultório 

odontológico, copa e banheiro. Efetuaram-se visitas ao local no mês de março de 2019, onde 

foram verificados e identificados os tipos de resíduos gerados em cada setor, sendo realizada 

posteriormente a identificação e a classificação dos resíduos gerados.  

Durante a visita realizada, ocorreram observações, conversas com a encarregada da 

clínica e com alguns funcionários que atuam diretamente no manuseio dos resíduos ali 

gerados. Através da observação, verificou-se que os resíduos gerados ali dentro, são 

transportados por uma pessoa, e são inertes em um local desconhecido. Após a visita e de 

coleta de dados realizou-se a comparação entre o gerenciamento realizado na Clínica e o que 

preconiza as resoluções CONAMA 358/05 e RDC 222/18 (Tabela 1). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A biossegurança de acordo com os autores Teixeira e Valle (1996), é um “conjunto 

de medidas que são aplicadas na prevenção, eliminação ou diminuição de riscos relacionados 

às atividades de produção, ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e prestação de 

serviços que podem comprometer a qualidade dos trabalhos realizados ou a saúde dos 

animais, meio ambiente e do homem”. 

Segundo a norma RDC 306/2004 da ABNT, os resíduos classificam-se como: grupo 

A, no qual são aqueles que contenham um nível elevado de infecção ao entrar em contato 

com os determinados resíduos; grupo B, são resíduos que contém substâncias químicas que 

podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade; grupo C, são 
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materiais resultantes de atividades humanas que apresentam radionuclídeos em quantidades 

superiores aos limites de isenção especificados nas normas do CNEN (Comissão Nacional 

de Energia Nuclear) e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista; grupo D, são 

os que não contenham risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, 

podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares e grupo E, que são aqueles materiais 

perfurocortantes ou escarificantes. 

 
Tabela 1- Levantamento dos resíduos de cada setor da clínica. 

SETORES 
RESÍDUOS 

INFECTANTES 

RESÍDUOS 

COMUNS 
GRUPO 

Consultório 

Ginecológico 
Lâminas 

Luvas, 

Papéis e 

Máscaras 

D e E 

Coleta de 

Sangue 

Perfurocortantes, 

Algodão, 

contaminado, 

gaze e Agulhas 

Papel 
A, D e 

E 

Pediatria ------- ------- --- 

Clínica 

Médica 
Perfurocortantes ------- E 

Fisioterapia ------- ------- ------- 

Consultório 

Odontológica 

Algodão, gaze, 

lâminas, 

materiais 

ortodônticos, 

Agulhas 

Papel e 

Plástico 

A, D e 

E 

Copa ------ Plástico D 

Banheiro ------- 

Papel 

sanitário e 

plástico 

D 

Fonte: Autores (2019). 

 
Segundo a RDC Nº 222/2018, a identificação concede o reconhecimento de resíduos 

sólidos inclusos nos sacos e recipientes resistentes. Os materiais devem ser descartados 

separadamente no local de sua geração, ou seja, imediatamente após o uso e de acordo com 

as características físicas, químicas e biológicas, o seu estado físico e riscos envolvidos 

deverão ser acondicionados em recipientes, rígidos à ruptura e vazamento, com tampa, 

devidamente identificados, sendo proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu 

reaproveitamento. 
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Averiguou-se que na Clínica a identificação para os resíduos infectantes somente é 

visível nos Descarbox, sendo ausente nos recipientes destinados o resíduo comum e aos 

resíduos infectantes. A segregação para o resíduo infectantes é realizada de acordo com a 

classificação do resíduo: Resíduos infectantes pertencentes ao grupo A ou B, são 

acondicionados em saco branco leitoso e Resíduo Perfurocortante pertencente ao grupo E são 

acondicionados no coletor Perfurocortantes. Para os resíduos comuns pertencentes ao grupo 

D, como o papel, plásticos e resíduos orgânicos não há segregação, todos são acondicionados 

em recipientes de plásticos rígidos junto a sacos pretos. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS é o 

documento integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da 

não geração de resíduos e/ou na minimização da geração de resíduos, que aponta e descrevem 

as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características, no âmbito 

dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final, bem 

como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente, assim como, a segurança ocupacional 

do pessoal envolvido nas etapas do gerenciamento de resíduo (ECO HARMONIA, 2009). 

O PGRSS tem como principal objetivo reduzir a produção dos resíduos gerados, bem 

como destinar adequadamente os mesmos sem causar danos ao meio ambiente a ninguém 

que possa contaminar-se ao entrar em contato com qualquer material descartado e por sua 

vez contaminado, por isso todo local em há procedimentos médicos é obrigatório o PGRSS 

de acordo com a resolução da ANVISA-RDC 222 e do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

– CONAMA 358. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da visita verificou-se que a clínica não possui plano de gerenciamento de 

resíduos de serviço de saúde por ter apenas dois meses de existência no mercado. Portanto 

os funcionários também carecem de informações adequadas quanto a importância da 

destinação dos resíduos produzidos, devido à obrigatoriedade do plano de gerenciamento 

para qualquer local em que há procedimentos médicos. A clínica precisa se adequar as 

normas estabelecidas pela resolução da ANVISA – RDC 306 e do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA 358.  
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Logo, faz-se necessário sensibilizar e capacitar os funcionários para terem iniciativas 

pela busca de conhecimento, para tornarem-se gestores competentes na destinação final dos 

resíduos, de modo a não causar dano à população, nem contaminar o meio ambiente o qual é 

utilizado e útil a todos. Deste modo foi proposta a criação do plano de gerenciamento para 

benefício a toda comunidade local. 
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RESUMO  

Hyptis Crenata é da família Lamiaceae, conhecida popularmente como salva-do-marajó.  

Este trabalho tem como objetivo analisar a composição química e atividade antioxidante do 

óleo essencial de um espécime de Hyptis crenata foi coletada no Município de Salvaterra, 

Marajó, Pará. O óleo essencial da folhas foi extraído por hidrodestilação e analisado por 

Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de massas. O rendimento em óleo foi de 

3,48%. A classe dos Monoterpenos hidrocarbonetos foi a predominante no óleo (51,87%), 

seguida dos Monoterpenos oxigenados (31,16%). Todos os constituintes identificados 

compreendem 96,90% do conteúdo total do óleo analisado. O constituinte químico 

majoritário do óleo essencial de Hyptis crenata foi o Monoterpeno oxigenado 1,8-Cineol 

(17,37%), seguido dos hidrocarbonetos monoterpênicos α-Pineno (15,70%), β-Pineno 

(13,36%) e Limoneno (8,51%). 

 

Palavras-chave: Monoterpenos. Hidrodestilação. DPPH 

Área de Interesse do Simpósio: Química dos Produtos Naturais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O gênero Hyptis é um membro da família Lamiaceae, inclui cerca de 775 espécies, 

encontradas principalmente na América tropical. As plantas deste gênero são amplamente 

utilizadas na medicina tradicional para o tratamento de várias doenças, sendo relatadas 

atividade biológicas como tumorigênica, antifertilidade, antimicrobiana, micotóxica e 

fitotóxicas (MCNEIL; FACEY; PORTER, 2011). 

 Estudos fitoquímicos têm revelado que diterpenóides, tritepenóides, flavonóides, 

lignanas bem como outros compostos estão presentes em espécies de Hyptis. A composição 

química de suas os óleos essenciais, em particular, têm mostrado terpenoides como classe 

predominante com diferenças entre as espécies e suas localizações geográficas (MCNEIL; 

FACEY; PORTER, 2011). 

 A maioria das espécies Hyptis são caracterizadas por seus constituintes aromáticos 

fortes, considerados com propriedades medicinais e, portanto, a interesse em investigar seus 

óleos essenciais (MCNEIL; FACEY; PORTER, 2011). 

 Hyptis crenata Pohl ex Benth é uma espécie nativa e não endêmica do Brasil, 

ocorrendo nas regiões Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins), Nordeste 

(Bahia, Piauí), Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso) e Sudeste (Minas 

Gerais) (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/). É uma erva anual com cerca de 69-80 cm de altura, 

cresce espontaneamente em solos arenosos perto de córregos da ilha do Marajó, Pará 

(ANDRADE et al., 2002; MAIA; ZOGHBI; ANDRADE, 2000). É conhecida popularmente 

como salva-do-marajó, hortelã-brava, salsa-do-marajó e malva-do-marajó (CORRÊA, 1984; 

HASHIMOTO, 1996). 

 O chá de suas folhas é usado popularmente como sudorífico, tônico, estimulante, para 

tratar inflamação dos olhos e garganta, constipação e artrite (BERG, 2010). Além do chá, 

suas folhas são utilizadas como repelente de insetos quando friccionadas sobre a pele (POTT; 

POTT, 1997). 

 Tendo em vista o potencial econômico e Medicinal de Hyptis crenata, este trabalho 

avaliou a composição química e atividade antioxidante de um espécime coletado em 

Salvaterra, ilha do Marajó, Pará 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. COLETA, IDENTIFICAÇÃO BOTÂNICA E EXTRAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/BemVindoConsultaPublicaConsultar.do?invalidatePageControlCounter=1&idsFilhosAlgas=%5B2%5D&idsFilhosFungos=%5B1%2C10%2C11%5D&lingua=&grupo=5&familia=null&genero=&especie=&autor=&nomeVernaculo=&nomeCompleto=Lamiaceae+Hyptis+crenata+Pohl+ex+Benth.&formaVida=null&substrato=null&ocorreBrasil=QUALQUER&ocorrencia=OCORRE&endemismo=TODOS&origem=TODOS&regiao=QUALQUER&estado=QUALQUER&ilhaOceanica=32767&domFitogeograficos=QUALQUER&bacia=QUALQUER&vegetacao=TODOS&mostrarAte=SUBESP_VAR&opcoesBusca=TODOS_OS_NOMES&loginUsuario=Visitante&senhaUsuario=&contexto=consulta-publica
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Um espécime silvestre de Hyptis crenata foi coletada no Município de Salvaterra, 

Marajó, Pará (Lat. 0°51'45, 29''S, Long. 48°35'1,86''W). A identificação botânica foi 

realizada por comparação com amostras autenticas presentes no Herbário do Museu Paraense 

Emilio Goeldi. 

As folhas foram secas em estufa com ventilação constante a 35°C, cortadas com 

tesouras do tipo inox e posteriormente levadas para o processo de extração. Os óleos 

essenciais foram obtidos por hidrodestilação, utilizando-se a metodologia descrita por Maia 

e Andrade (2009), em sistema de vidro do tipo Clevenger modificado, acoplado a um sistema 

de refrigeração para manutenção da água de condensação entre 10-15ºC, durante 3 h. 

Após a extração, os óleos foram centrifugados durante 5 min a 3000 rpm, desidratados 

com Na2SO4 anidro e novamente centrifugados nas mesmas condições. Os óleos foram 

armazenados em ampolas de vidro âmbar, vedadas com chama e acondicionados em 

geladeira a 5ºC. 

Os rendimentos (%) dos óleos essenciais extraídos da biomassa vegetal foram 

calculados das amostras livres de umidade (BLU) através da relação entre massa, óleo e 

umidade (Equação 1). 

% óleo BLU= (
vol. do óleo obtido (mL)

massa do material (g)-(
massa do material (g)∙umidade (%)

100
)
) x 100%   Equação 1  

 

A determinação da umidade residual das amostras foi realizada por meio de um 

determinador de umidade Gehaka®, modelo IV 2000 por secagem com infravermelho 

concomitantemente a extração. 

 

2.2. ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

A composição química foi analisada por Cromatografia em fase Gasosa acoplada a 

Espectrometria de Massas (CG-EM) em parceria com o Laboratório de Biologia e 

Bioprospecção Ambiental da Universidade Federal do Oeste do Pará. Injetou-se 1 μL de 

solução de óleo essencial em hexano (5:500) (Auto injetor AOC-20i) em sistema Shimadzu 

QP 2010 ultra equipado com coluna capilar de sílica Rtx-5MS (Restek, EUA) de 30 m de 

comprimento x 0,25 mm de diâmetro interno revestido com 5%-difenil/95%-dimetil-

polisiloxano (0,25 μm de espessura do filme).  

A temperatura do forno do CG teve a seguinte programação de 60°C a 240°C a 

3°C/min seguido de uma isoterma de 10°C, as temperaturas do injetor (split 1:20), linha de 
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transferência e câmara de ionização foram de 250, 250 e 200ºC, respectivamente. Hélio foi 

usado como gás de arraste com fluxo de 1 mL/min.  

Os espectros de massas foram obtidos por impacto eletrônico a 70 eV com scans 

automáticos (varredura) na faixa de massas de 35 a 400 daltons com 0,30 scans/s. 

Os constituintes voláteis foram identificados por comparação de seus espectros de 

massas e índices de retenção com aqueles existentes na literatura (ADAMS, 2007, 

MONDELO, 2011) e na base de dados do sistema (NIST, 2014). Os índices de retenção 

foram determinados de acordo com a equação de Van den Dool E Kratz (1963), demonstrada 

na Equação 2,  que relaciona o tempo de retenção dos compostos ao tempo de retenção de 

uma série de hidrocarbonetos homólogos (C8-C20). 

 

IR= (
100

T.R.(HP)-T.R(HA)
) x T.R.(x)- T.R.(HA)+ I.K.(HA)                           Equação 2 

Onde, T.R.: Tempo de retenção, HP: Hidrocarboneto que elui em tempo de retenção, 

osterior a substância desconhecida, HA: Hidrocarboneto que elui em tempo de retenção 

anterior a substância desconhecida, I.K.: Índice Kóvalts, X: Substância desconhecida. 

 

2.3. CAPACIDADE ANTIOXIDANTE 

Para a avaliação da atividade antioxidante frente ao método do DPPH foi utilizada a 

metodologia adaptada de Da Silva et al. (2017). Foram preparadas soluções estoque de 50 

mg/mL do óleo essencial em etanol. Alíquotas destas soluções (50 μL) foram misturas com 

900 μL de tampão tris-HCl 100 mM (pH 7,4), 50 μL de tween 20 a 0,5% (m/m) e 1000 μL 

de DPPH 60 μM e incubadas por 120 min. Foi feito um branco substituindo a solução estoque 

por etanol. As absorbâncias foram medidas a cada 30 min a 517 nm. A porcentagem de 

inibição dos radicais DPPH˙ (IDPPH) para os óleos essenciais foram calculadas de acordo 

com a equação IDPPH(%) =(Ab – Aa/Ab)×100, na qual Ab = Absorbância do branco a 517 

nm, Aa = Absorbância da amostra a 517 nm. 

Todos os experimentos foram realizados em triplicatas. Os percentuais de inibição 

dos óleos essenciais foram comparados com a inibição induzida pelo padrão Trolox (ácido 

6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametillcroman-2-ácido carboxilico), para tanto foi construída uma 

curva de calibração com Trolox nas concentrações de 30, 60, 150, 200 e 250 µg/mL em etanol 

nas mesmas condições utilizadas para determinar a inibição de óleos essenciais. A capacidade 
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antioxidante total expressa em mg.ET/g foi calculada de acordo com a equação mg.ET/g = 

(Ab – Aa/Ab)×100 x a x D, onde Ab = Absorbância do branco a 517 nm, Aa = Absorbância da 

amostra a 517 nm, a = coeficiente angular da curva (I%), D = fator de diluição do óleo na mistura 

final. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. RENDIMENTO E COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

O rendimento em óleo foi de 3,48%. Ao todo quarenta e seis constituintes foram 

identificados no óleo essencial, listados na Tabela 1 em ordem crescente dos respectivos 

Índice de Retenção calculado (IR(C)) e Índice de Retenção da literatura (IR(L)). 

 A classe dos Monoterpenos hidrocarbonetos foi a predominante no óleo (51,87%), 

seguida dos Monoterpenos oxigenados (31,16%), sesquiterpenos hidrocarbonetos (9,37%) e 

oxigenados (4,51). Todos os constituintes identificados compreendem 96,90% do conteúdo 

total do óleo analisado. O perfil cromatográfico do óleo essencial é mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Perfil cromatográfico do óleo essencial salva-de-Marajó (Hyptis crenata). 
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Tabela 1- Constituintes químicos do óleo essencial de salva-de-Marajó (Hyptis crenata). 

  

 IR(C) IR(L) Constituintes % 

1 907 906 Santolina trieno 0,04 

2 922 921 Tricicleno 0,06 

3 926 924 α-Tujeno 0,22 

4 933 932 α-Pineno 15,70 

5 946 945 α-Fencheno 0,72 

6 948 946 Canfeno 3,09 

7 953 953 Tuja-2,4(10)-dieno 0,04 

8 972 969 Sabineno 0,13 

9 977 974 β-Pineno 13,36 

10 990 988 Mirceno 2,32 

11 1005 1002 α-Felandreno 0,81 

12 1016 1014 α-Terpineno 1,31 

13 1023 1020 p-Cimeno 2,02 

14 1028 1027 Limoneno 8,51 

15 1030 1026 1,8-Cineol 17,37 

16 1056 1054 γ-Terpineno 2,14 

17 
1065 1065 

Hidrato de cis-Sabineno (IPP vs 

OH) 
0,05 

18 1087 1086 Terpinoleno 1,40 

19 1112 1114 endo-Fenchol 0,39 

20 1120 1118 cis-p-Menta-2-en-1-ol 0,22 

21 1142 1141 Canfora 4,45 

22 1146 1145 Hidrato de Canfeno 0,73 

23 1161 1160 Pinocarvona 0,15 

24 1164 1165 Borneol 2,33 

25 1176 1174 Terpinen-4-ol 1,16 

26 1189 1186 α-Terpineol 3,85 

27 1195 1194 Mirtenol 0,46 

28 1349 1350 α-Longipineo 0,98 
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29 1418 1417 E-Cariofileno 4,29 

30 1426 1430b γ-Maalieno 0,14 

31 1437 1439 Aromadendreno 1,37 

32 1441 1445b Selina-5,11-dieno 0,19 

33 1447 1449 α-Himachaleno 0,16 

34 1452 1452 α-Humuleno 0,29 

35 1459 1458 allo-Aromadendreno 0,22 

36 1476 1481 γ-Himachaleno 0,20 

37 1493 1496 Viridifloreno 0,63 

38 1498 1500 β-Himachaleno 0,55 

39 1512 1513 γ-Cadineno 0,22 

40 1521 1522 δ-Cadineno 0,12 

41 1575 1577 Espatulenol 0,32 

42 1581 1582 Óxido de Cariofileno 2,43 

43 1589 1590 Globulol 0,87 

44 1599 1600 Rosifoliol 0,14 

45 1629 1645 1-epi-Cubenol 0,10 

46 1633 1639 Cariofila-4(12),8(13)-dien-5β-ol 0,46 

47 1643 1636 β-Acorenol 0,19 

 Monoterpenos hidrocarbonetos 51,87 

 Monoterpenos oxigenados 31,16 

 Sesquiterpenos hidrocarbonetos 9,36 

 Sesquiterpenos oxigenados 4,51 

 Total identificado 96,90 

 

  

O constituinte químico majoritário do óleo essencial de Hyptis crenata foi o Monoterpeno 

oxigenado 1,8-Cineol (17,37%), seguido dos hidrocarbonetos monoterpênicos α-Pineno 

(15,70%), β-Pineno (13,36%), Limoneno (8,51%) (Figura 2). 
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Figura 2 – Constituintes em maior teor identificados no óleo essencial salva-de-Marajó (Hyptis 

crenata). 

 
 

Fonte: Nist, 2014 

 

 

 

 Bravim (2008) descreve o perfil químico do óleo essencial de um espécime de H. 

crenata coletado em Salvaterra, semelhante ao deste trabalho, cujo constituintes majoritários 

foram os monoterpenos 1,8-Cineol (34%), α-Pineno (26%) e β-Pineno (11,4%). 

Rebelo et al. (2009), descreve a composição química do óleo essencial de um 

espécime de H. crenata coletado na mesma região, no qual houve a predominância de α-

Pineno (19,5%), 1,8-Cineol (23,2%), β-Pineno, (13,8%), Cânfora (11,6%), Limoneno (4,4%) 

e γ-Terpineno (2,4%).  

Ainda, óleos essenciais de quatro amostras (A - D) de Hyptis crenata coletados em 

diferentes regiões do estado do Pará e Tocantins, mostraram diferenças em suas composições 

químicas. O espécime A, coletado em Porto Nacional, Tocantins, foi rico em Terpinoleno 

(37,8%) e E-Cariofileno (9,9%). Os principais componentes identificados nas amostras B, 

coletados em São Sebastião da Boa Vista, foram 1,8-Cineol (23,9%), Borneol (21,8%) e E-

cariofileno (18,8%). Os óleos das amostras C e D, coletados em Melgaço, Ilha de Marajó, 

foram ricos por α-Pineno (51,1%; 14,5%), 1,8-Cineol (16,5%; 36,7%), Limoneno (15,0%; -

) e β-Pineno (10,3%; 7,9%), respectivamente (ZOGHBI et al., 2002). 

Por fim, espécie de Hyptis crenata coletado em Mato Grosso do Sul mostrou como 

constituinte majoritário os monoterpenos Cânfora (29,3%), 1,8-Cineol (10,6%) seguido do 

sesquiterpeno E-Cariofileno (13,1%) (SCRAMIN et al., 2000). 
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3.2. ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

Quanto a atividade antioxidante, o óleo essencial de Hyptis crenata mostrou baixa 

reatividade, com inibição de 19,35% ± 0,80 dos radicais DPPH. Essa inibição foi menor que 

20 vezes que o padrão trolox (44,35 ±1,84 mg.ET/g). Embora o constituintes α-pineno 

(17,70%), 1,8-cineol (17,37%) presentes no óleo essencial do espécime estuda terem 

atividade antioxidante comprovada frente ao método do DPPH descrita por Wang et al. 

(2008) e Ruberto e Baratta (2000). 

Todavia, a capacidade antioxidativa do óleo essencial de H. crenata extraído por HD 

teve uma atividade de 5 vezes menor que a do trolox, havendo uma expectativa de tal 

capacidade ser causada por alguns de seus constituintes presentes em baixas concentrações 

ou por possíveis efeitos sinergéticos. 

 

4. CONCLUSÃO 

Embora espécimes de H. crenata coletados nos estados Mato Grosso do Sul e Pará 

sejam ricos predominantemente por monoterpenos, eles podem ser diferenciados pelos teores 

dos principais constituintes presentes como 1,8-Cineol, Canfora e α-Pineno.  
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RESUMO  

A questão da destinação dos resíduos sólidos, em Belém, é extremamente complexa e 

urgente, uma vez que a cidade não detém um plano de tratamento para o lixo, outrossim, 

quanto mais se consome, maior é a quantidade de resíduos sólidos produzidos, gerando uma 

atenção ainda maior por parte do Estado.  Pretende-se investigar de que forma se caracterizam 

e funcionam as relações formadas para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos 

domésticos de Belém do Pará. Vale ressaltar que, mesmo após a instituição da PNRS, ainda 

existem 3 mil lixões espalhados por todo território nacional. O Congresso e o Senado 

postergaram o prazo para 2021 e, assim, todos os municípios deverão apresentar um plano 

de gerenciamento de resíduos, contendo ações de: coleta, transporte, transbordo, tratamento, 

bem como destinação ambientalmente adequada , além do correto descarte final dos rejeitos. 

Contudo, para que a meta da PNRS seja alcançada, as empresas também devem contribuir 

por meio do descarte correto de seus resíduos. Diante disso, questiona-se: o que tem impedido 

a aplicação de medidas que visam contribuir para a solução da problemática relacionada à 

destinação correta dos resíduos sólidos domésticos de Belém do Pará? Adotar-se-á a pesquisa 

qualitativa, expondo a problemática socioambiental da destinação do lixo domiciliar urbano 

no município de Belém do Pará. Far-se-á algumas propostas com base no modelo Europeu. 

Verificou-se que uma solução viável seria reaproveitar os resíduos com a finalidade de 

atenuar a quantidade de lixo destinados ao aterro sanitário e criar uma fonte de renda aos 

catadores, um programa de coleta seletiva, conforme prevê a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), normatizada pela Lei nº 12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto nº 

7.404/2010.  Conclui-se que os princípios fornecem sustentação às políticas ambientais 

europeias e devem ser efetivados também na PNRS.  

 

Palavras-chave:   Belém. Política Nacional. Resíduos Sólidos. 

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos Sólidos. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A presente pesquisa aborda acerca da problemática socioambiental da destinação dos 

resíduos sólidos de Belém/Pará, propondo que o gerenciamento seja concretizado com base 

nos modelos adotados pela União Europeia, mais precisamente na Alemanha. Para isso, serão 

considerados os resíduos sólidos urbanos domésticos, bem como os oriundos de empresas, 

contanto que possuam as mesmas características dos resíduos domiciliares. 

 O consumo cresce, incessantemente, e a quantidade de resíduos sólidos aumenta na 

mesma proporção e, assim, cria-se o grande problema: o que fazer com este lixo gerado? A 

disposição incorreta dos resíduos acarreta sérios problemas socioambientais. 

 Para isso, faz-se necessário o conhecimento da evolução da geração dos resíduos para 

o cumprimento da legislação que, neste caso, no Brasil, é orientada na Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecida pela lei n°12.305/2010. 

 Estabeleceu-se como objetivo principal analisar a situação hodierna da problemática 

da destinação dos resíduos sólidos da capital do Estado do Pará, já que a mesma não detém 

ainda um aterro sanitário e sequer apresentou um plano de gerenciamento do lixo ao Poder 

Público. Desta forma, buscar-se-á propor soluções para o gerenciamento dos resíduos sólidos 

de Belém do Pará, levando em conta o modelo adotado pela Europa. 

 

2. METODOLOGIA 

  Este trabalho classifica-se como descritivo e exploratório, sendo bibliográfico. É 

descritivo, conforme Oliveira; Freitas (1997), pois tem como finalidade a descrição das 

características de uma determinada população ou fenômeno, tem-se como exemplo as atuais 

condições do setor de resíduos sólidos, bem como as suas atividades de reciclagem. É 

exploratória porque tem como objetivo explicitar um determinado assunto: a problemática 

socioambiental da destinação dos resíduos sólidos em Belém do Pará. Com relação aos 

procedimentos técnicos adotados, a pesquisa classifica-se como bibliográfica.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

  De acordo com Povinelli & Bidone (1999), da atividade humana, seja qual for a 

natureza, sempre resultarão em materiais diversos, levando em consideração o constante 

crescimento das populações urbanas, a forte industrialização, a melhoria no poder aquisitivo 
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dos povos e, consequentemente, ocorre o crescimento da geração de grandes volumes de 

resíduos sólidos, principalmente nas grandes cidades. 

 A característica do resíduo sólido é alterada, conforme a fonte e com o local de 

geração. De acordo com a FUNASA (2015) e a NBR 10.004/2004, as características 

associadas aos resíduos sólidos podem ser três (3): físicas, químicas e biológicas. As 

características físicas estão relacionadas à geração per capta, composição gravimétrica, peso 

específico aparente, teor de umidade e compressividade (NBR, 2004) 

  A palavra “lixo” e “resíduo” tem se apresentado de maneira diferenciada em diversos 

discursos que, de acordo com Calderoni (2003:49/52) apud Waldman (2010), tal fato decorre 

em virtude dos dois termos serem tratados conforme a diversidade de escolha, consoante a 

visão institucional ou até mesmo acordando a significados técnicos e econômicos. 

 A lei 12.305/2010 que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu art. 3º, 

inciso X, apresenta a definição sobre o gerenciamento de resíduos sólidos da seguinte 

maneira: 

Gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta 

ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de 

acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 

ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma 

desta Lei (BRASIL, 2010). 

  

 O gerenciamento desses resíduos envolve um conjunto de atitudes (comportamentos, 

procedimentos, propósitos) que apresenta, como objetivo primordial, a eliminação dos 

impactos ambientais negativos, associados à produção e à destinação do lixo. Deve, portanto, 

objetivar a sustentabilidade socioeconômica e ambiental dos processos desde a sua geração 

até a disposição final de forma segura, considerando, para isso, ações como a reciclagem e 

reutilização de materiais, bem como mudanças nos padrões de consumo que permitam 

diminuições na geração (CONSONI et al., 2000). 

  A elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve privilegiar a 

gestão participativa com os inúmeros atores envolvidos e englobando, no seu planejamento 

e execução, as variáveis sociais, ambientais e econômicas. Ademais, a separação correta e 

criteriosa é uma etapa essencial, pois permite o tratamento diferenciado, a racionalização de 

recursos despendidos e facilita a reciclagem. A segregação também é importante, pois evita 
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a mistura de resíduos incompatíveis e diminui o volume de resíduos perigosos a serem 

tratados (MESQUITA Jr., 2007). 

  Para uma adequada implantação de um Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos, é 

preciso que seja efetivado um diagnóstico que contemple a caracterização e quantificação de 

todos os resíduos gerados (COUTINHO & FRANK, 2001), cujos dados definirão as técnicas 

de manejo, acondicionamento, transporte, tratamento e disposição dos resíduos e 

implantação de ações tais como coleta seletiva, reciclagem (MISSIAGGIA, 2002). 

   

3.2. CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE DE BELÉM DO PARÁ E SITUAÇÃO ATUAL 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 A cidade de Belém, segundo os dados do IBGE (2018), possui 1.059,458 km² de área; 

capital do estado do Pará é a principal cidade da região metropolitana da Amazônia. Belém 

é conhecida como a metrópole da Amazônia, sua população é formada por 1.492.745 (IBGE, 

2019). 

  A capital paraense trata-se de um enorme atrativo aos praticantes do turismo 

ecológico porque detém um pedaço da Floresta Amazônica situada bem no meio do seu 

centro urbano. Ademais, a região é situada em um dos braços do Rio Amazonas, que é o 

maior do mundo em volume de água, com extensão total de 5.298 km. 

  De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (Abrelpe), Belém do Pará está entre as capitais que menos recicla o lixo; apenas 

0,45% dos resíduos produzidos na capital são destinados à reciclagem, tal índice está bem 

abaixo da média nacional, que é de 3%. 

 Além disso, o Pará está entre os estados com piores índices de coleta de resíduos 

sólidos, conforme o estudo efetivado pela Abrelpe, pouco mais de 76% do lixo produzido é 

coletado de forma adequada. 

  Segundo a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Belém produz em média 

1000 toneladas de lixo por dia. Depois da coleta, o lixo é levado ao Aterro Sanitário de 

Marituba. Do total, aproximadamente 8 toneladas é reaproveitada. 

 De acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado do Pará 

(PARÁ, 2014), caso fossem adotadas estruturas físicas e mecanismos de triagem que 

permitissem a ação das cooperativas de catadores no estado, seriam recuperadas 247,84 

ton./dia de material seco reciclável até o ano de 2019 no estado do Pará e cerca de 1800 

ton./dia até o final de 2031. 
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 No que diz respeito à capital do estado, conforme informações da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente de Belém, a coleta seletiva atende, hodiernamente, 19 bairros da capital 

paraense, o que possibilita a comercialização de aproximadamente, 250 toneladas de 

materiais recicláveis por mês na cidade (SEMMA, 2016). É inegável, pois, que se trata de 

um mercado altamente rentável, o problema constitui-se, não obstante, na desigualdade 

instalada entre os participantes da cadeia de reciclagem. Verifica-se que enquanto, de um 

lado, as empresas de reciclagem detêm altos índices de lucros, o catador de material 

reciclável, que é a figura de extrema relevância no processo, já que a maior parte dos 

materiais passa pelas suas mãos – seja nas ruas ou organizados em associações e cooperativas 

–, compartilha uma realidade precária e de muita luta na busca pela concretização de seus 

direitos básicos (PINHEIRO; FRANCISCHETTO, 2017). 

 Sendo assim, o cumprimento das legislações municipais, assim como das suas 

políticas públicas, são mecanismos importantíssimos para a eficiente coleta, tratamento e 

destinação final de aproximadamente 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos 

gerados no Brasil por ano, conforme os dados da ABRELPE (2015). 

 Infelizmente em muitos municípios do Brasil, ainda são principiantes as práticas de 

reciclagem e, em diversos casos, o enorme volume de resíduos sólidos faz com que ocorra a 

destinação final de forma inadequada. Por outro lado, a ausência de separação dos resíduos 

dificulta ainda mais o tratamento, resultando em locais onde o chorume contamina o solo e 

as fontes de água subterrâneas, enquanto os gases produzidos no processo de decomposição 

são liberados de maneira que não é controlada no meio ambiente. 

 Diante desta situação, é essencial a manutenção do equilíbrio entre a geração e o 

reaproveitamento dos resíduos, no entanto, ainda é, infelizmente, difícil a conscientização da 

sociedade para a necessidade de diminuir a produção e/ou de aumentar a reciclagem dos 

resíduos para poder, então, diminuir a quantidade enviada aos pontos de disposição final. 

Outrossim, o incentivo à prática de reintrodução dos materiais recicláveis na cadeia produtiva 

e no comércio trará impacto benéficos na despesa operacional do prestador dos serviços e em 

novos negócios para a comunidade. 

 Além dos benefícios de cunho ambiental, a reciclagem dos Resíduos Sólidos poderá 

gerar retorno financeiro com a economia de insumos e de matérias-primas na produção e 

permitirá, desta forma, a criação de empregos regulares que retiram da marginalidade 

catadores, pois muitos dependem de venda de recicláveis para sua própria subsistência e de 

seus familiares. Logo, é imprescindível a execução de ações para a valorização da reciclagem 
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e a percepção do regresso financeiro e social que a prática permitirá ao município de Belém. 

Portanto, é necessário fornecer o devido valor dessa atividade como uma forma de equilíbrio 

econômico do setor, além de ser uma ferramenta de melhoria na geração de renda e emprego. 

 Conforme dados disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Belém (PMB), Portal 

da Transparência, para uma boa gestão dos resíduos sólidos, a coleta seletiva é outro caminho 

necessário, pois proporcionaria uma economia significativa a Belém, na questão da 

disposição do lixo no aterro sanitário, já que esta disposição é paga, sendo que o valor tem 

um impacto substancial nas contas públicas. Atualmente, a empresa, Guamá Tratamento de 

Resíduos, cobra ao município R$ 90,00 por tonelada. Belém produz aproximadamente 1.000 

toneladas por dia, totalizando R$ 90.000,00/dia, isso significa que se levar em conta 30 dias, 

o município paga cerca de R$ 2.700.000,00 por mês para a empresa. Belém, assim como o 

município de Ananindeua, não possuem um aterro sanitário, vale ressaltar que todos as 

cidades têm o prazo de 2 anos para apresentar um plano de gerenciamento dos resíduos 

sólidos. Outra solução seria uma a criação de um plano de gestão integrada dos resíduos 

sólidos entre os municípios de Ananindeua e Belém. Logo, se for diminuída a disposição de 

resíduos sólidos, via coleta seletiva, haverá uma diminuição nos gastos com lixo, que poderia 

ser direcionada a outras áreas fundamentais na sociedade. 

  Existem inúmeras maneiras de lidar com os resíduos sólidos, pode-se destacar, entre 

elas, o aterro sanitário, a usina de compostagem e a reciclagem, as quais são exemplos 

essenciais de valorização dos resíduos. Além destes, há também a incineração e o prejudicial 

depósito a céu aberto: o lixão. 

 Para Sirvinskas (2006), o aterro sanitário é uma forma correta e economicamente 

viável de disposição final dos resíduos, pois é uma área extensa na qual ocorre a compactação 

do lixo coletado diariamente e, posteriormente, a cobertura com uma camada de terra, 

deixando-se aberturas para a saída dos gases e do chorume. 

 Milaré (2005) destaca que a reciclagem é uma maneira de valorização do resíduo, 

usada quando viável o reaproveitamento de um determinado material. Esse sistema apresenta 

duas grandes vantagens: a diminuição da exploração dos recursos naturais e o aumento da 

vida útil dos aterros. Dessarte, a coleta seletiva faz parte do processo de reciclagem e deve 

ocorrer com o apoio da população, pois inúmeros resíduos, como: vidros, latinhas e 

embalagens plásticas são separados nas residências e, posteriormente, recolhidos para o 

tratamento adequado. 
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3.3. ALGUMAS SOLUÇÕES PARA O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

DE BELÉM DO PARÁ COM BASE NO MODELO EUROPEU 

  A Comunidade Econômica Europeia (CEE) foi criada para viabilizar um mercado 

comum entre alguns países europeus, tendo como foco a questão econômica. Posteriormente, 

a CEE foi substituída pela União Europeia (UE), a qual detém objetivos de integração mais 

amplos e aborda a proteção do meio ambiente. Assim, tal proteção se intensificou ainda mais 

com a assinatura do Tratado de Maastricht, no ano de 1992, e assumiu força semelhante aos 

princípios econômicos (CUNHA, 2001). 

 A União Europeia no que diz respeito ao gerenciamento dos resíduos sólidos, 

estabeleceu como prioridade a minimização da sua geração, já que o que não é gerado não 

precisará, consequentemente, ser tratado. Além disso, deve-se optar pelo tratamento com o 

mínimo possível de riscos à saúde e ao meio ambiente. 

 Segundo Trennepohl (2010), a União Europeia adota o princípio da proximidade, o 

qual a disposição final dos resíduos deve ser realizada o mais próximo possível da sua fonte 

geradora. Sendo assim, evitam-se eventuais danos no transporte desses resíduos e a poluição 

de outras áreas. Tal preceito também está disposto na Convenção de Basileia sobre o Controle 

de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito. 

 Contudo, tal ideia não é facilmente aceita pelos moradores de algumas cidades 

brasileiras quando há a necessidade de instalação de um aterro sanitário próximo de suas 

residências, pois muitos pensam que tais aterros se transformarão em lixões. 

 Para Cunha (2001), a política de tratamento dos resíduos sólidos da União Europeia se 

baseia em três pontos essenciais: prevenção, valorização e eliminação. Desta forma, a 

prevenção ocorre na medida em que se incentiva a não geração desses resíduos e o 

desenvolvimento de tecnologias limpas. A valorização aparece em um momento posterior, 

isto é, quando não for possível evitar a produção do resíduo, tentar-se-á o seu 

reaproveitamento, diminuindo o seu efeito negativo no ambiente. Finalmente, parte-se para 

a eliminação dos resíduos que não puderam ser evitados e sequer valorizados. 

 A Diretiva nº 75/442/CEE foi peça essencial no estabelecimento de diretrizes iniciais 

para o tratamento dos resíduos sólidos na União Europeia. Tal Diretiva foi alterada pelas 

Diretivas nº 91/156/CEE e nº 2006/12/CE. 

 Vale ressaltar que a Diretiva nº 2006/12/CE, apresenta a ideia de que os Estados-

membros, além de buscarem a eliminação e valorização dos resíduos, devem atuar de maneira 

a limitar a produção, com a promoção de tecnologias limpas, bem como de produtos 
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recicláveis. Conforme esta Diretiva, preliminarmente, incentiva-se a diminuição da produção 

e da nocividade dos resíduos por meio do desenvolvimento de tecnologias limpas e produtos 

que detêm uma menor ação poluente. Posteriormente, deve-se promover a valorização dos 

resíduos por meio da reutilização, reciclagem ou até mesmo outra ação ligada à obtenção de 

matérias-primas secundárias ou tais resíduos precisam ser usados como fonte de energia. 

 Logo, o objetivo da Diretiva é efetivar uma cooperação entre os Estados-membros, 

visando constituir uma rede integrada de instalações voltadas à eliminação de resíduos. Tais 

medidas de valorização são alcançadas por meio do estabelecimento de planos de gestão que 

envolvem pessoas habilitadas a gerencias os resíduos; as estimativas dos custos das 

operações de valorização e eliminação; e, ainda, as medidas que objetivam incentivar a 

racionalização do recolhimento, da triagem e do tratamento dos resíduos, conforme o art. 7º 

da Diretiva nº 167 2006/12/CE). 

 Alguns países europeus, como a Alemanha, estabeleceram uma sistematização do 

tratamento dos resíduos sólidos, aumentando, na última década, as taxas de reciclagem e 

criando, desta forma, um ciclo de vida para muitos materiais que antes não eram sequer 

reutilizados. Alguns pontos importantíssimos na legislação alemã sobre tal temática podem 

ser ressaltados, pois alguns de seus conceitos básicos coadunam-se com as disposições da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil (TRENNEPOHL, 2010). 

 A regulamentação dos resíduos sólidos da Alemanha ocorreu no ano de 1986, com a 

edição da Lei de Minimização e Eliminação de Resíduos e, posteriormente, foi substituída, 

em 1994, pela Lei de Economia de Ciclo Integral e Gestão de Resíduos. Na legislação alemã 

estão previstos dois pontos básicos de gestão de resíduos: a diminuição da produção desses 

resíduos e o aumento da reciclagem. Ademais, determinou-se que os resíduos devem, 

primeiro, ser evitados, reduzindo a quantidade de produção e sua nocividade; posteriormente, 

devem ser objetos de reciclagem ou utilizados para obtenção de energia, dando prioridade a 

forma ambientalmente compatível. Assim, foi criado um ciclo de vida para determinados 

materiais, os quais são usados pela sociedade e, depois, recolhidos para que possam ser 

objetivos de modificação e utilizados novamente. 

 Além disso, o documento estabeleceu a “responsabilidade do produto” àqueles que 

desenvolvem, processam ou vendem determinados produtos, instituiu também a 

possibilidade de apenas serem colocados em circulação após fornecerem meios adequados 

para que seja efetivada a sua devolução. 
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 De acordo com Juras (2001), no que diz respeito ao setor de embalagens, os próprios 

fabricantes são responsáveis pela coleta de seus produtos. Criou-se a Duales System 

Deutschland GmBH (DSD). Os filiados efetivam uma taxa em razão do volume produzido 

de embalagens e são identificados por meio do “ponto verde”. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Apesar da implementação da PNRS, a reciclagem, no Brasil, possui um desempenho 

inferior ao âmbito externo, com uma média 1,062 kg de resíduos sólidos produzidos por dia 

por cada cidadão. Anualmente, o Brasil produz 79,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos 

– em contrapartida, recicla somente 3% deste total. Segundo dados levantados pelo 

Ministério do Meio Ambiente por meio da Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), estima-se 

que o Brasil perca cerca de R$ 8 bilhões por ano por não reciclar os resíduos sólidos e destiná-

los aos aterros e lixões das cidades. 

 No âmbito mundial, torna-se possível asseverar que a situação da reciclagem 

demonstra desempenho totalmente diferente. Quando comparada ao Brasil a Alemanha, 

primeiro lugar do ranking internacional de coleta seletiva de lixo, recicla 53,1% a mais do 

que o país. Os motivos pelos quais esta desponta em primeiro lugar nesta colocação são 

inúmeros, entretanto a prática pode ser remetida ao fato de que a reciclagem é lei no país, 

sendo instituída formalmente em 1972. Segundo a legislação alemã, o cidadão que não 

respeitar a lei da reciclagem pode ser submetido a multas.  

 Conclui-se que os princípios que fornecem sustentação às políticas ambientais 

europeias devem ser efetivados também na PNRS. 
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RESUMO  

Este trabalho analisa o uso e cobertura do solo da RESEX MAR de Tracuateua e o entorno 

da mesma, localizada no Nordeste Paraense. A Reserva é de Uso Sustentável, no qual alguns 

cidadãos que moram nela e ao seu entorno estabeleceram relação de subsistência, contudo 

essa relação pode não ser de maneira equilibrada. A área é carente de dados gerados por 

mapeamento e análise, nesse sentindo, é imprescindível que os gestores possam utilizar 

informações e dados sobre a área gerados por pesquisas, incluindo o município que contem 

a RESEX MAR, essas informações são grandes auxiliares para monitoramento de áreas 

extensas. Foram usadas imagens do satélite RapidEye e classificação orientada a objeto 

geográfico. Foram ultilizados no estudo os programas PCI Geomatics 2016, Arcgis 10 e 

eCognition Developer 64. Foram obtidas seis classes: apicum, área úmida, floresta terra 

firme, corpo hídrico, manguezal, nuvem/sombra e solo exposto. Encontrou-se dificuldade de 

rotular algumas classes, por conta da “confusão” que o classificador apresentou. O índice 

Kappa global alcançado na classificação foi de 0,73, considerado de muito boa qualidade 

quanto à acurácia. No entanto, apresentou limitações na separação das classes temáticas área 

úmida e apicum, destacando que devido a grande cobertura de nuvens nas imagens, os 

resultados das classes podem estar subestimadas.  

 

Palavras-chave: Sensoriamento remoto. RapidEye. Unidade de Conservação. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Gemus (2012) a exploração dos recursos naturais causa desequilíbrio 

no ambiente e isso ocorre devido o crescimento populacional e industrial desordenado. O 

crescimento faz com que os recursos naturais sejam usados intensivamente, logo, esses 

recursos são utilizados como matéria primária para o desenvolvimento de novas tecnologias 

(HASSLER, 2005). Consequentemente, cria-se uma sequência crescente de retirada desses 

recursos naturais em prol da demanda populacional, criando problemas ambientais, já que 

não há um retorno na mesma proporção para natureza. 

Gemus (2012) declara que os desequilibrios ambientais instigaram a reflexão dos 

questões ambientais, tendo em vista que esses problemas se tornam cada vez mais comum e 

consequentemente colocam a saúde humana e a biodiversidade do planeta em risco. Nesse 

sentido, diversos países, desde 1990, vêm se reunindo para elaborar um método de 

conscientização publica com relação aos problemas ambientais (SOUZA, 2008). 

No Brasil, a preocupação com as perdas da biodiversidade, diminuição da 

disponibilidade de recursos naturais e das destruições de habitats e ecossistemas, produziram 

programas e projetos com a finalidade de proteção e conservação de áreas naturais. Nessa 

perspectiva foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), 

pela Lei de nº 9.985, com data vigorada em 18 de julho de 2000. A partir da lei SNUC ocorreu 

avanços na criação e gestão de unidades de conservação, possibilitando a relação entre o 

meio ambiente, sociedade e o governo. O Ministério do Meio Ambiente afirma que o objetivo 

do governo com essa lei é proteger as áreas naturais por meio de Unidades de Conservação 

(UC). Adicionalmente, a participação dos cidadãos na gestão das UC auxilia na manutenção 

dos recursos naturais a longo prazo. 

A Reserva Extrativista Marinha (RESEX MAR) de Tracuateua é de Uso Sustentável, 

no qual alguns cidadãos que moram nela e no entorno estabeleceram relação de subsistência. 

Entretanto, essa relação pode não ser de maneira equilibrada, causando uso intensivo dos 

recursos naturais, desencadeando uma serie de impactos ambientais. Nesse sentido é 

imprescindível que os gestores obtenham informações e dados sobre a área, incluindo o 

município que contem a RESEX MAR. 

Para Novo (1992) o sensoriamento remoto e o geoprocessamento tornaram-se 

ferramentas essenciais para análises ambientais, pois proporcionam técnicas para obtenção 

de dados e informações sobre o ambiente. A detecção remota permite que as aquisições 



V 

 

188 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

desses dados sejam por meio de aparelhos que não estejam em contato físico, contendo 

praticidade na realização das coletas (CARDOSO, 2019). Segundo o mesmo autor, o 

conjunto de métodos matemáticos e computacionais do geoprocessamento permite o 

tratamento de informações geográficas. Esses dois instrumentos concedem rapidez e 

facilidade na produção e manuseio de mapa temático, podendo este ser atualizado, a 

simplicidade em manipular imagens de satélite e monitoramento de recursos naturais, 

transporte, comunicação, entre outros (ANJOS et al., 2010). 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo mapear e analisar o uso e 

cobertura do solo na Resex Extrativista Marinha de Tracuateua e área de entorno. Para isso 

foram utilizadas técnicas do sensoriamento remoto e geoprocessamento pelas características 

que elas apresentam, manuseando imagens RapidEye, com finalidade de apresentar 

ferramentas para auxiliar no monitoramento das execuções realizadas no entorno da unidade 

de conservação, na qual se faz necessário a constante avaliação, monitoramento e gestão por 

parte dos gestores. 

 

2. METODOLOGIA  

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

A Reserva Extrativista Marinha de Tracuateua foi criada através do decreto s/nº de 

20 de maio de 2005 com uma área aproximada de 27.864,08 hectares, contendo um bioma 

de caráter marinho costeiro (ICMBio). A população que habita essa UC é formada 

principalmente por agroextrativistas, na qual a subsistência é baseada no extrativismo, 

agricultura e criação de animais de pequeno porte. A área da RESEX MAR de Tracuateua 

encontra-se no município de Tracuateua no estado do Pará, localizado a 250 km2 da capital 

Belém, na mesorregião do Nordeste Paraense, na microrregião Bragantina entre as 

coordenadas geográficas 46º54’11”W e 01º04’34”S. Sua população estimada no ano de 2018 

foi de 30.656 habitantes. 
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Figura 5 - Mapa de localização da área do estudo. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Foram utilizadas imagens RapidEye, obtidas através do Ministério do Meio 

Ambiente, disponíveis no site do Geocatalogo (http://geocatalogo.mma.gov.br/index.jsp). O 

produto obtido pelo sistema RapidEye já é torretificado, contendo cinco faixas espectrais, 

sendo elas, Azul (440–510 μm), Verde (520-590 μm), Vermelho (630-685 μm), Red-Edge 

(690-730 μm) e Infravermelho Próximo (760-850 μm) (Embrapa, 2013). Para análise do 

território completo da RESEX MAR e o entorno dela foram selecionadas cinco imagens 

RapidEye (Tabela 1) referentes aos anos de 2012, 2014 e 2015, com resolução espacial de 5 

metros. Os critérios de seleção foram baseados na disponibilidade da imagem do ano mais 

recente, na cobertura de nuvens e na qualidade visual e espectral. A projeção cartográfica 

adotada foi UTM (Universal Transversa de Mercartor), Zona 23S, com Datum Sirgas 2000. 
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Tabela 3- Identificação e aquisição da imagem. 

ID imagem 

Imagem Ano Cena Data de aquisição 

Primeira 2015 233/8605 09/08/2015 

Segunda 2015 233/8606 06/09/2015 

Terceira 2012 233/ 8705 05/12/2012 

Quarta 2014 
233/8706 

12/12/2014 

Quinta 2012 06/12/2012 

Fonte: Autores (2019). 

 

2.3 ANÁLISE DOS DADOS 

Para o pré-processamento das imagens RapidEye, foi utilizado o software PCI 

Geomatics 2016 manuseando a ferramenta ATCOR – Ground Reflectance e Ortho Engine, 

respectivamente. Foi realizada a correção atmosférica e o mosaico das imagens, utilizando 

as bandas 4R5G3B indicadas para aplicações em mapeamentos de uso da terra.   

A classificação (Figura 2) do mosaico ocorreu através da abordagem orientada a 

objetos baseada na análise de imagem (GEOBIO) a partir do software -eCognition Developer 

64. Essa metodologia consiste em dividir a imagem em pequenos segmentos, considerados 

objetos na imagem, os quais são retirados da imagem original pelo procedimento de 

segmentação (ANTUNES et al., 2014). Para o trabalho desenvolvido foi utilizada a 

segmentação multirresolução. Segundo Matsuoka e Haertel (2007) esse método de 

segmentação é um método de otimização heurística, minimizando a média da 

heterogeneidade dos objetos da imagem para uma resolução sobre a cena inteira. 

 
Figura 2 - Exemplo da segmentação. 

 

A) Imagem RapidEye na composição 4R5G3B; B) Imagem segmentada com os objetos 

reconhecidos. Fonte: Autores, 2019. 
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As definições dos parâmetros da segmentação realizada foram as de Escala (0,5), 

Brilho (0,9), Forma (0,1), Compacidade (0,5) e Suavidade (0,1), concordante com o conceito 

dos seguimentos ou objetos da distribuição do uso e cobertura do solo na RESEX MAR de 

Tracuateua e o entorno de 10 km da mesma. Para que seja satisfatória segmentação realizada, 

é imprescindível que o resultado da segmentação reproduza a análise feita pelo olho humano, 

do contrário não será convincente o bastante (MATSUOKA e HAERTEL, 2007). 

A segmentação produziu polígonos que foram essenciais para escolher os intervalos 

que se encaixavam em cada classe no período dos exercícios do código do classificador. 

Assim, foram determinadas oito classes (Quadro 1) de uso e cobertura do solo, sendo elas: 

floresta de terra firme, manguezal, apicum, campo natural, estrada, solo exposto, área urbana, 

corpo hídrico, nuvem e sombra.  

A classificação de Áreas úmidas e Apicum apresentou um problema de "confusão" 

no classificador, exigindo uma classificação refinada. Assim, foi estabelecida uma nova 

classificação realizada através da edição matricial por meio de interpretação visual. O 

problema apresentado pelo classificador ocorreu devido a semelhança nas características dos 

dois alvos, principalmente quando localizadas próximas às áreas de manguezal. Dessa forma, 

o classificador não conseguiu distingui-los de forma eficiente.  Após a finalização da 

classificação, foi elaborado o mapa temático. 

 
Quadro 1 - Classes da cobertura e uso do solo na área de estudo. 

Composição (R4G5B3) 

Apicum 

 

Solo 

exposto 

 

Manguezal 

 

 

Floresta 

Terra Firme 
 

Corpo 

hídrico 

 

Nuvem/ 

Sombra 

 

Áreas 

úmidas 
 

    

Fonte: Autores (2019). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o mapa de uso e cobertura do solo (figura 3) gerado a partir das 

imagens RapidEye, a RESEX MAR de Tracuateua possui uma área em torno de 278,55 km2, 

com aproximadamente 26,52% da área total da análise. 

Figura 3 - Mapa de uso e cobertura do solo. 

 
 Fonte: Autores, 2019. 

 

 

A classificação da cobertura do solo permitiu identificar que a maior parte dessa 

Reserva se apresenta coberta por floresta de Mangue (classe de cobertura da terra), com uma 

área de 21,63 Km², representando 7,77% do total da RESEX MAR. A área entorno da UC é 

de 771,77 Km², próximo de 73,48% do espaço estudado, como pode ser visualizada na tabela 

2. É valido ressaltar que a distância entre o limite da RESEX MAR de Tracuateua e a 

delimitação do entorno é de 10 km². 
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Tabela 2 - Dados quantitativos das áreas classificadas. 

 RESEX MAR 
Entorno da RESEX 

MAR 
Total 

Classes 

 

Área (km2) 

 

% 

 

Área (km2) 

 

% Área (km2) % 

Apicum 0,49 0,18% 6,25 0,81% 6,74 0,65% 

Área úmida 8,31 2,99% 157,66 20,43% 165,97 15,81% 

Floresta terra 

firme 
7,33 2,64% 337,92 43,79% 345,25 32,88% 

Solo exposto 0,37 0,14% 41,90 5,43% 42,27 4,03% 

Corpo hídrico 86,07 30,9% 38,23 4,96% 124,3 11,84% 

Nuvem/ Sombra 154,35 55,38% 112,47 14,55% 266,82 25,36% 

Manguezal 21,63 7,77% 77,34 10,03% 98,97 9,43% 

TOTAL 278,55 100% 771,77 100% 1050,33 100% 

Fonte: Autores (2019). 

A categoria menos predominante foi a classe Apicum com cerca de 6,74 Km², ou seja, 

0,65% da área de estudo. O apicum tem característica de zona menos inundada do manguezal, 

na transição para a terra firme, sendo desprovida de vegetação arbórea, conectados ao 

manguezal arbóreo pelo fluxo de nutrientes (SCHMIDT et al., 2013). Por outro lado, a 

categoria floresta terra firme apresentou-se como a classe mais predominante no território, 

com uma área aproximadamente 345,25 Km², o que equivale a 32,88% do total da região. 

Nesse caso, a maior abrangência da floresta de terra firme está relacionada com o fato de que 

73,48% da área estudada está fora dos limites da RESEX.   

A classe solo exposto teve o valor baixo 4,03% em relação ao uso total da área 

estudada, mesmo através da união das subclasses: estrada, solo exposto e área urbana. No 

geral, essa classe é composta por áreas em que o uso do solo ocorre por meio de áreas com 

cultivo agrícolas, ocupações urbanas e construções de estradas. O processo de considerar 

uma classe única do uso solo foi motivada pela presença de nuvens nas imagens (25,36% da 

área estudada) o que indica que essa porcentagem poderia estar direcionada para outras 

classes, com a categoria solo exposto. Isso pode ter sugestionado no mapeamento das outras 

classes, indicando que os valores podem estar subestimados, ocasionando dificuldade para a 

análise do uso do solo usando as imagens RapidEye para essa região.  

Segundo Souza e Rodrigues (2017) o que torna uma dificuldade na obtenção de dados 

da superfície para alguns setores da região norte do país utilizando a ferramenta de 

sensoriamento remoto é quantidade de nuvens que aparecem nos dados de sensores ópticos. 

Como alternativas para essa problemática podem ser utilizadas imagens por radar (sensores 
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ativos) para a análise. Nesse processo, o radar transmite um sinal eletrônico que rebate 

objetos e retorna, tornando possível determinar certos factos independentemente das 

condições climáticas da área, ou seja, mesmo na presença de nuvens (MARCOMINI, 2012). 

O método utilizado possibilitou distinguir o Manguezal das Áreas úmidas, 

classificando-o corretamente, em virtude da grande extensão do manguezal encontrada 

dentro da RESEX MAR de tracuateua, com aproximadamente 21,63km2 da área total 

analisada, e por conter vegetações densas de grande porte.  

Tabela 3 - Matriz de erro, acurácia e índices Kappa e Tau da classificação realizada. 

  1 2 3 4 5 6 Total 

Erro de 

Omissão 

% 

Acurácia 

do 

Produtor 

1 Apicum 8     1 9 11,11 88,89 

2 Área úmida  22 1 1 1 1 26 15,38 84,62 

3 
Floresta Terra 

Firme 
 5 29 16  7 57 49,12 50,88 

4 Solo exposto    18   18 0 100 

5 Corpo hídrico     27 4 31 12,9 87,10 

6 Manguezal 3 4 1   62 70 11,43 88,57 

 Total 11 31 31 35 28 75 211   

Erro de Comissão % 27,27 29,03 6,45 8,57 3,57 17,33  
Acurácia 

Global 
78,67% 

Acurácia do Usuário 72,73 70,97 93,55 51,43 96,43 82,68  Kappa 0,73 

Fonte: Autores (2019). 

Dos níveis de desempenho da classificação para o valor kappa, o presente estudo 

registrou valor do índice em 0,73, considerado “muito bom”, de acordo com a classificação 

proposta por Landis e Koch (1977). Em relação aos erros de comissão, apicum e área urbana 

foram as classes que apresentaram valores de erro próximos, ou seja, apresentaram valor de 

acurácia do usuário similares. Esses valores são explicados pelo fato de que a classe Áreas 

úmidas ocupou zonas de transição entre ambientes, assim como, Apicum. A diferença entre 

eles, respectivamente, está no fato de que um ocupa ambientes que permanecem sempre 

alagados e o outro ocupa ambientes menos alagados (CARICCHIO). Dessa forma, quando a 

Área úmida está adjacente ao Apicum, o comportamento espectral da área alagada é 

influenciado pela característica que ocorre em conjunto com a apicum e também pela 

influência do manguezal, pois nessas áreas, a cobertura do solo pelo campo natural não é 

uniforme e apresentam muitas áreas com solo parcialmente descoberto. 
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Os valores de comissão (8,57%) e de acurácia do usuário (51,43) da classe solo 

exposto é resultado do processo de segmentação com escala (0,5) e da classificação, quando 

alguns polígonos formados ficaram grandes e consequentemente acabaram sobrepondo áreas 

que pertencem a outras classes. Consequentemente, a confiabilidade para a classe solo 

exposto foi baixo. A subclasse estrada foi a mais desvalorizada nesse processo, por sua área 

de ocupação ser menor se comparada às outras classes. logo, foram formados poucos 

polígonos para a classe estrada. 

 

4. CONCLUSÃO 

A classificação orientada a objeto aliadas as imagens RapidEye mostrou-se uma 

técnica satisfatória, apesar das limitações na separação das classes área úmida e apicum, 

destacando que devido à grande cobertura de nuvens nas imagens, os resultados das classes 

podem estar subestimados. Apesar do índice de áreas antropizadas não serem tão 

predominantes no uso do solo em geral, nota-se pelo mapa temático alguns pontos próximos 

a RESEX MAR de Tracuateua a presença de áreas de ocupação que podem afetar o equilíbrio 

do ecossistema local e que, portanto, devem receber atenções dos gestores. 
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RESUMO  

O crescimento acelerado da população atrelado ao consumismo de produtos não duráveis e 

descartáveis estão sendo gerados um grande volume de materiais que chegam até os lixões 

ou aterros sanitários, tal acontecimento tornou-se uma grande tarefa para os municípios do 

País. Diante deste contexto há a necessidade de haver um comprometimento do poder público 

e demais setores, considerados fundamentais para a gestão de todo o sistema, logo, a gestão 

dos resíduos sólidos deve ter como meta a redução da geração desses, além do 

reaproveitamento de materiais através da reutilização e reciclagem, abrangendo os aspectos 

ambientais, sociais e econômicos. O presente trabalho pretende apontar os impactos 

ambientais da disposição final inadequada dos resíduos sólidos urbanos no lixão do 

município de Bragança. Para a identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA), 

utilizou-se um check-list, que é um método que faz a identificação e listagem de 

consequências (impactos ambientais), além disso, foi realizada uma matriz de interação. 

Constatou-se então, alterações do uso e ocupação do solo, bem como, uma possível 

depreciação da qualidade da água superficial e subterrânea, e possíveis contaminações no 

solo, poluição visual, poluição do ar, redução da biodiversidade nativa, proliferação de macro 

e micro vetores de doenças. Como há poucas medidas de proteção ao meio ambiente, os 

impactos causados pela destinação final inadequada têm influência direta e indireta na 

qualidade de vida da população e trabalhadores que dependem da renda do lixão. Como 

alternativa de mitigação dos impactos ambientais provocados, tem-se o encerramento das 

atividades do lixão juntamente com a remoção e limpeza da área, onde seria aplicado um 

Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e verificar outro local que possa 

oferecer menor impacto ambiental que e obedecer aos critérios apresentados pela NBR 

13896/97.  

Palavras-chave: Lixão. Listagem de Consequências. Matriz de Interação 

Área de interesse: Avaliação de Impactos Ambientais  
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1. INTRODUÇÃO  

O crescimento acelerado da população atrelado ao consumismo de produtos não 

duráveis e descartáveis estão sendo gerados um grande volume de materiais que chegam até 

os lixões ou aterros sanitários, onde está provocando um grande desafio para o poder público 

em administrar toda essa demanda, que requer ações eficientes e que sejam incluídas como 

prioridades nas metas de gestão ambiental dos municípios (JUNIOR, 2018). 

A disposição final dos resíduos sólidos, quando não são feitas de forma adequada, 

pode provocar graves problemas para as comunidades, colocando-as em situações de riscos 

ambientais, alimentares, econômicas, geopolíticos, sociais e saúde, comprometendo o estilo 

de vida da população que residem próximas aos despejos irregulares (DUARTE, 2018).   

Então para atender toda essa demanda, foi sancionada em agosto a Lei 12.305 e 

regulamentada em dezembro de 2010 a Política Nacional de Resíduos sólido, agrupa o 

conjunto de diretrizes e ações para serem seguidas como uma configuração de gestão 

integrada e com gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis (BRASIL, 2010). 

Portanto, deve haver um comprometimento do poder público e demais setores, 

considerados fundamentais para a gestão de todo o sistema. Neste contexto a gestão dos 

resíduos sólidos deve ter como meta a redução da geração desses, além de o reaproveitamento 

de materiais através da reutilização, da reciclagem, abrangendo os aspectos ambientais, 

sociais e econômicos (MONTEIRO et al., 2001). 

No estado do Pará existem Leis regulamentadoras a proteção do meio com processos 

e procedimentos ao manejo e descarte final dos resíduos sólidos urbanos. A Lei n° 5.887/95 

que regulamenta a Política Estadual de Meio Ambiente e a Lei 6.517/02 que determina a 

responsabilidade por acondicionamento, coleta e tratamento dos RSU.  

No município de Bragança os problemas relacionados à saúde, a educação da 

população e a limpeza urbana não se difere das demais cidades brasileiras. Os resíduos 

sólidos domésticos são coletados pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de 

Infraestrutura e Urbanismo e tem como destino final ao um lixão a céu aberto em área 

próxima a residências, áreas de proteção ambiental, corpos d’agua e áreas com atividades 

agrícolas e pecuárias (FILHO, 2015).  
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2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A cidade de Bragança possui uma área de 2.092 km, inserida na macrorregião do 

nordeste paraense e na microrregião bragantina, localizada a 210 km da capital do estado do 

Pará, Belém, tendo como limite ao norte o oceano atlântico, a leste o município de Augusto 

Correia, ao Sul o município de Santa Luzia do Pará e a Oeste o município de Tracuateua 

(IBGE, 2010). A população do município é de 122.881 mil habitantes segundo a estimação 

do IBGE 2016.   

O lixão de Bragança está localizado no bairro Alto Paraíso as margens da rodovia 

PA-112, em área periférica, a sudoeste do centro da cidade, encontra-se em local 

topograficamente elevado em relação às áreas circunvizinhas, servindo de dispersor de águas, 

principalmente no período chuvoso, com extensão aproximadamente de 2.200 m² o que vem 

se expandindo conforme a urbanização do município, ao redor do lixão é habitada por 

assentamentos populacionais do perímetro urbano, como o bairro do Alto Paraíso e 

comunidade do Marrocos, e da zona rural, comunidade do Rocha, Ramal do Lontra e 

Maranhãozinho (AVIS, 2017). 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico, a fim de obter informações 

sobre os processos de gestão ambiental dos resíduos sólidos urbanos e suas consequências 

socioambientais pela incorreta disposição final nos lixões.  

Após o estudo foi feita uma pesquisa em campo, de caráter exploratório mediante em 

observações sistemática com visita in loco, onde foram realizados registros fotográficos, 

avaliação visual para a constatação dos impactos ambientais causado pelo lixão, para os 

moradores que residiam nas proximidades foram aplicados questionários de caráter 

informativo com o objetivo de averiguar algumas opiniões e fatos das condições 

socioambientais. 

Para a identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA), utilizou-se um 

check-list, onde é um método que faz a identificação e listagem de consequências (impactos 

ambientais) que consistiu numa lista e identificação que o lixão do município de Bragança 

oferece para o meio ambiente, trabalhadores dos lixões e para a população que reside ao 

redor, onde será utilizada uma matriz de impacto. 

Com esta proposta foi identificado os impactos ambientais prováveis considerando os 

aspectos ambientais como: água, solo, ar e meio social e para cada aspecto foi relacionado 
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um parâmetro de agravo da qualidade ambiental. Neste âmbito, os impactos foram 

classificados nos seguintes parâmetros qualitativos: tipo, magnitude, importância e duração. 

Como descritos no Quadro 1, onde serviu de modelo para avaliação da matriz.  

Quadro 1- Parâmetro de avaliação utilizado na matriz de impactos. 

Fonte: Adaptado de Mota e Aquino (2002). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No lixão de Bragança foi possível analisar vários problemas socioambientais, onde 

os resíduos são dispostos de forma direta sobre o solo a céu aberto por uma extensão de 1 km 

de comprimento. É notado a grande extensão que o lixão possui com uma vegetação que 

ainda tem ao seu redor, onde é um ponto positivo, pois ela serve de barreira dos maus cheiros 
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para que não se propaguem para longas distâncias, porém há um grande empasse ambiental 

para as moradias que se encontram bem próximas da área. Na Figura 1 exibe a situação que 

se encontra o lixão de Bragança e de como os resíduos estão dispostos. 

 
Figura 1- Foto do lixão de Bragança. 

 
Fontes: Autores, 2019. 

 

No lixão tem a existência de fossas, onde são descarregados todos os dejetos humanos 

através dos carros pipas e são lançados diretamente no solo sem permeabilizarão de base, 

ficando todo esse material exposto ao ar livre. 

   O descarte desse material acontece de duas vezes ao dia, dependendo da demanda, 

em dias mais chuvosos contém mais água do que fezes completando mais rapidamente o 

volume do carro pipa, que no qual tem a capacidade de 16 mil litros, onde eles esvaziam com 

a capacidade máxima e em dias menos chuvosos o descarte ocorre geralmente com menos 

da capacidade limite.  

O lixão recebe também os resíduos de saúde, onde são lançados juntamente com os 

demais resíduos sólidos, e em alguns pontos são queimados, comprometendo toda a biota 

existente e liberando poluentes para a atmosfera, notadamente as dioxinas e os furanos 

prejudicando principalmente a saúde dos trabalhadores que transitam o lixão. 

Os impactos que mais se destacam são: as alterações do uso e ocupação da terra, a 

presença de chorume a céu aberto, os riscos à saúde dos catadores e além da poluição visual. 



V 

 

203 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

No Quadro 2 mostra a matriz de interação dos impactos ambientais, nos meios físico, 

biológico e antrópico, aplicado no lixão de Bragança.  

 
Quadro 2- Matriz de impactos ambientais. 

Fonte: Autores, 2019. 

 

No meio físico foram identificados 8 impactos negativos, sendo distribuídos em 4 de 

grande magnitude: alteração na qualidade dos mananciais, alteração da capacidade do uso da 

terra, poluição do solo e queima do lixo; 4 de significativa importância: alteração na 

qualidade dos mananciais, alteração da capacidade do uso da terra, poluição do solo e queima 

do lixo; e quanto a duração os 3 são de longa duração: alteração na qualidade dos mananciais, 

alteração da capacidade de uso da terra e poluição do solo.  
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No meio biótico foram identificados 3 impactos negativos, sendo distribuídos em 3 

de magnitude grande: 2 deles de intensidade significativa: Redução da biota do solo e 

Redução da biodiversidade nativa; 1 de intensidade moderada: Redução da capacidade de 

sustentação da fauna; e quanto a duração os 3 são de longa duração.  

No meio antrópico foram identificados 3 impactos negativos, sendo distribuídos em 

2 de magnitude grande: Alteração na paisagem (impacto visual) e desvalorização de terrenos 

vizinhos; 1 de magnitude média: saúde; 2 de significativa importância, sendo 1 deles 

moderado; e quanto a duração os 3 são de média duração.  

É notório o alto grau de impactos negativos que o lixão proporciona para o meio 

socioambiental, em se tratando do meio físico, onde ocorre grandes alterações nas 

propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, se destacando, as possíveis 

contaminações do solo, alteração na qualidade das águas, tanto subterrâneas como 

superficiais, mudança no uso da capacidade da terra e poluição visual. No meio biótico pode 

ser identificado o comprometimento da biodiversidade e a redução da biota do solo. 

 Já no meio antrópico pode ser pautado a proliferação de macro e micro vetores de 

doenças e a situação que grande parte dos catadores se expõe, muitos deles residem bem 

próximos do lixão, em circunstâncias críticas de sobrevivências, pois a maioria se mantém 

somente da renda das vendas dos materiais recicláveis e de outros utensílios que podem ser 

reaproveitados para consumo próprio.  

Dos impactos que podem ser revertidos, será possível através de técnicas de 

recuperação de áreas degradadas feitas após o fechamento do lixão, onde medidas como o 

isolamento da área, a retirada do fator de degradação, a utilização de metodologias, que 

possam ser aplicadas a uma regeneração da área, assim, trazendo de volta para o local os 

processos ecologicamente restaurados e fazer constantemente o monitoramento para que a 

área não seja novamente um local de disposição de resíduos.   

Não foi realizado nenhum tipo de análise da qualidade da água para verificar se há 

alguma alteração em decorrência a um determinado contaminante. Porém, como o lixão está 

localizado numa área topograficamente elevada em relação às demais áreas vizinhas, o que 

acaba sendo um fator de dispersor de água, principalmente em épocas chuvosas.  

O lixão se encontra em um ambiente que constantemente apresenta alguns pontos 

alagadiços, principalmente nos períodos chuvosos, onde essa água é lixiviada em decorrência 

da topografia e o solo pouco permeável, devido já está bastante compactado, o que facilita 

seu escoamento conforme a declividade do terreno podendo chegar até aos rios. 



V 

 

205 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

E segundo Santos et al., (2008) a sazonalidade regional, como no período chuvoso, a 

alta taxa de precipitação, a elevada energia hidrodinâmica e a grande vazão dos rios podem 

levar a longas distâncias os resíduos, podendo alterar a qualidade dos mananciais.  

Todo esse material escoado, podendo conter metais pesados, organismos patogênicos 

e até mesmo coliformes fecais, chegam até algumas comunidades próxima, por um córrego 

que vem do lixão, prejudicando o meio ambiente e a saúde da população que reside nessas 

áreas. 

   A deposição dos resíduos sólidos diretamente no solo pode trazer inúmeros prejuízos, 

para o município de Bragança, embora o solo da região do lixão seja um solo mais argiloso, 

onde consegue reter mais o chorume, não garante que as camadas mais subsuperficiais do 

solo estejam protegidas, pois é uma área de grande extensão que recebe uma grande 

quantidade de RS diariamente, e consequentemente gera mais chorume, que pode infiltrar 

para as camadas mais profundas do solo.  

Outro fator são as fossas existentes no lixão, onde se intensifica mais a degradação 

do solo deste lugar. As modificações das propriedades físicas, o que se refere as condições 

ligadas as suas formas e estruturas, a degradação biológica que está relacionada com a 

redução da matéria orgânica, a atividade e diversidade de organismos e a degradação 

química, onde é retirada e saída de nutrientes por acúmulo de elementos tóxicos 

(REINERT,1998).  

  As substâncias poluentes, como os metais pesados e os compostos orgânicos, podem 

também ser assimilados diretamente pelo solo, pois estes atuam como receptores finais de 

metais pesados originados dos resíduos, onde os poluentes serão bioacumulados ao longo da 

cadeia alimentar (MORALES, 2002).  

Os impactos na qualidade do ar na área do lixão são em decorrência da queima de 

resíduos, principalmente os resíduos de saúde, no qual é queimado em diferentes pontos, o 

que se constituiu em fontes de poluição atmosférica, gerando incômodo e problemas 

respiratórios para os moradores próximos e catadores. Quando há queima dos resíduos é 

produzido fumaça e cinzas, além do odor, que são fontes de contaminação do ar, criando 

transtornos para a saúde dos trabalhadores e dos moradores que residem nas proximidades. 

 A queima dos resíduos são as principais causas de poluição do ar, devido à liberação 

de gases poluentes e material particulado e também a alta produção de biogás, o metano, pelo 

processo de decomposição anaeróbica dos resíduos orgânicos podendo alterar a qualidade do 
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ar (LIMA, 2004). Haja vista que, existem famílias bem próximas na área do lixão com 

distâncias que não são permitidas pela legislação. 

A área de ocupação das comunidades próximas do lixão se dá principalmente pelos 

catadores que acabam povoando o local por estarem mais próximos e terem oportunidade de 

pegar o maior número de resíduos que possam ser vendidos para a reciclagem, e assim manter 

suas rendas, que variam de R$120,00 a R$ 400,00 mensais, segundo alguns relatos dos 

catadores entrevistados. Outra categoria de famílias que residem nas comunidades próximas 

são as de classe baixa, que sobrevivem somente do auxílio do programa Bolsa Família do 

Governo Federal, e de algumas outras atividades como horta, pesca e lavoura.  

O aspecto mais agravante da população do entorno do lixão é não possuírem 

condições mínimas de saneamento básico, pois, nas moradias não existem esgoto doméstico, 

banheiro, fossa séptica e consumem água dos poços, que além de se encontrarem próximos 

de fossa rudimentar feitas pelos próprios moradores, também se encontram muito perto do 

lixão, onde há a possibilidade dos lençóis freáticos estarem contaminados. 

 

4. CONCLUSÃO  

A disposição final dos resíduos sólidos urbanos no lixão do município de Bragança 

representa um cenário preocupante que está propiciando danos ambientais, alterando a 

qualidade do solo, do ar e dos recursos hídricos. Como ainda não há medida de proteção ao 

meio ambiente, o local está sujeito a degradações, e vai perdendo a capacidade de sustentação 

podendo progredir para um sério desequilíbrio ecológico.  

Esses impactos têm influência diretamente na qualidade de vida, principalmente da 

população que reside nas proximidades, no entanto, grande parte são trabalhadores que 

dependem da renda do lixão para sustentar suas famílias, onde, muito deles não querem ser 

remanejados para outra área ou não são de acordo de uma mudança do lixão para outro local, 

isso é devido a total dependência que eles têm do lixão e por não terem outra fonte de renda. 

Na avaliação dos impactos ambientais os principais aspectos degradantes foram à 

alteração do uso e ocupação do solo, processos erosivos, possíveis alterações na qualidade 

das águas superficiais e subterrâneas, poluição do solo e do ar, poluição visual, presença de 

micro e macro vetores de doenças e os riscos à saúde dos catadores. A evidência desses 

impactos negativos observados acarreta numa necessidade urgente de intervenção por parte 

do poder público municipal.  
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Como alternativa apresentada para a mitigação dos impactos ambientais provocados, 

tem-se a transferência de área de disposição para uma área que possibilite menor impacto 

ambienta, onde possa ser instalado um aterro controlado, que também obedecesse aos 

critérios apresentados pela NBR 13896/97, e o encerramento das atividades na área do lixão, 

onde seria aplicado um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).  
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RESUMO  

Enchentes ocorrem quando há uma precipitação intensa e o total de água que chega 

simultaneamente aos rios é superior à sua capacidade de drenagem, o que resulta em 

inundações. O cenário atual mostra cidades que não acatam as normas da legislação vigente 

e que sofrem constantes problemas advindos das enchentes por não respeitarem a dinâmica 

dos rios. Com isso, o presente trabalho objetiva estudar o risco de possíveis inundações em 

um fragmento de um bairro em Paragominas – PA, de forma a mostrar as áreas vulneráveis 

aos impactos das chuvas e suas consequências. Para a obtenção dos dados georreferenciados, 

planejou-se o sobrevoo do Drone Mavic Pro através do software DroneDeploy, onde 

delimitou-se o perímetro da área, a altitude de voo e o tempo de duração. Para a geração da 

carta-imagem e do mapa de elevação, utilizou-se o software ArcGis versão 10.1. Infere-se, 

portanto, que o Rio Uraim pode chegar a uma distância de 263 m dos seus canais na região, 

ocasionando severas enchentes. Outrossim, a elaboração da carta imagem e do mapa de 

elevação com base em imagens de VANTs são um importante recurso e ferramenta para a 

observação e diagnóstico das possíveis áreas de risco de enchentes, sugerindo que todo o 

perímetro municipal seja monitorado. 

Palavras-chave: Georreferenciamento. Risco. Enchentes.  

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

As soluções de controle de inundações, requerem altos investimentos em implantação 

e operação. Os sistemas de controle de inundação operam frequentemente com capacidade 

ociosa em função dos eventos hídricos (MACHADO et al., 2005). O cenário atual que se tem 

é de cidades que não respeitam a legislação vigente e que sofrem constantes problemas 

advindos das enchentes por não respeitarem a dinâmica dos rios (MAGALHÃES et al., 

2011). 

Enchentes ocorrem, segundo Tucci (1993), quando há uma precipitação intensa e o 

total de água que chega simultaneamente ao rio é superior à sua capacidade de drenagem, o 

que resulta nas inundações. Em cidades onde enchentes tornam-se problemas e ocasionam 

danos, elas são agravadas pelo aumento da urbanização, habitação em áreas de risco, 

depósitos de resíduos sólidos em locais inadequados e umas das causas principais, o 

desmatamento da cobertura vegetal. Todas essas ações têm como consequência direta a 

contribuição do agravamento das enchentes (ENEMOTO, 2004). 

Segundo Florenzano (2015), as geotecnologias e os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), apresentam grande potencial de aplicação em diversas áreas do 

conhecimento. Gregório et al., (2015), apontam que o sensoriamento remoto tem se revelado 

uma ferramenta essencial para a gestão de risco de desastres naturais. 

Dentre as novas tecnologias atualmente utilizadas, ganha destaque o Veículo Aéreo 

Não-Tripulado (VANT), popularmente conhecidos como drones por possuírem vantagens 

técnicas e econômicas quando comparados com os métodos tradicionais (LONGHITANO, 

2010). Apesar de ser uma utilização recente no Brasil, observa-se grande potencial de 

aplicação dessa geotecnologia em diversas análises geográficas, dentre elas as análises de 

risco de inundação em áreas urbanas. Castro et al., (1999) consideram a avaliação das áreas 

de risco, permitindo realizar ações de forma antecipadas e, assim, auxiliar na mitigação dos 

impactos. 

Sendo assim, o presente trabalho objetiva estudar o risco de possíveis inundações em 

um fragmento de um bairro em Paragominas – PA, de forma a mostrar as áreas vulneráveis 

aos impactos das chuvas e suas consequências. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado na cidade de Paragominas – PA, pertencente à mesorregião 

sudeste paraense e à microrregião de Paragominas, situado às coordenadas 03° 00’ 00” S e 

47° 21’ 30” W. Seu regime pluviométrico fica, geralmente, entre 2,250 mm e 2,500 mm 

anuais. As chuvas, não se distribuem igualmente durante o ano, concentrando-se cerca de 

80% nos meses de janeiro a junho, implicando em grandes excedentes hídricos (FAPESPA, 

2016). 

 

2.2. COLETA DE DADOS 

Para a obtenção dos dados georreferenciados, planejou-se o sobrevoo do Drone Mavic 

Pro através do software DroneDeploy, onde delimitou-se o perímetro da área, a altitude de 

voo e o tempo de duração. Com a programação realizada, deslocou-se para o meio da área 

com o equipamento para dar início ao voo. Os dados foram coletados em uma área de 

aproximadamente 17 ha, a 100 m de altitude, com duração de 8 minutos de sobrevoo, 

registrando um total de 121 fotografias. Após o voo, realizou-se o processamento dos dados 

no programa Agisoft Metashape Professional® para a obtenção do documento para as 

análises dos pontos que apresentam variação de elevação e possíveis riscos de alagamentos. 

Para a geração da carta-imagem e do mapa de elevação, utilizou-se o software ArcGis versão 

10.1 (ArcMap). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na Figura 1, observa-se o fragmento do bairro analisado e percebe-se que há uma 

extensa zona de possível inundação no período mais chuvoso na região. A zona de risco em 

questão, abrange uma área de influência de 263 m, e quando ocorre o transbordamento dos 

canais do rio presente na região, toda a área dentro deste raio pode ser afetada. 
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Figura 1 – Mapa de susceptibilidade a inundações.  

Fonte: Autores (2019). 

Destaca-se a necessidade da realização de estudos constantes que auxiliem na 

execução de projetos para a gestão de desastres associados à inundação. Carneiro-Miguez 

(2011), propõem que medidas estruturais e não estruturais, podem auxiliar na gestão de 

riscos. As medidas estruturais são aquelas onde ocorrem a remoção da população que habita 

em áreas de risco, e a não estrutural são aquelas em que o homem aprende a conviver com 

os riscos, criando assim métodos de controle como construção de barreiras e elevação das 

estruturas existentes. Para Buffon-Sampaio-Paz (2018), o mapeamento em áreas de 

inundações é eficaz para a tomada de decisões. Estes fatores quando trabalhados em conjunto 

podem ser determinantes para a prevenção e mitigação dos desastres associados à inundação.  

As áreas passíveis de inundações são confirmadas na Figura 2 em função de uma 

maior quantidade de área com cores frias (representante das áreas de menor altitude), do que 

cores quentes (representante das áreas de maior altitude).  
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Figura 2 – Mapa de elevação de um fragmento do Bairro Angelim.  

Fonte: Autores (2019). 

 

Ressalta-se ainda que com base em sua geolocalização, a cidade de Paragominas 

apresenta baixo relevo, com cotas de aproximadamente 40 m (PARÁ, 2011). Este fator 

contribui para a ocorrência de inundações, uma vez que as partes mais baixas se encontram 

próximas aos rios. De acordo com o Imazon (2009), a malha hidrográfica de Paragominas se 

espalha por toda a extensão territorial do município, sendo duas bacias principais, a do rio 

Capim que se ramifica sobre 54% da área do município e a do rio Gurupi que ocupa os outros 

46% restantes. E os rios são limites naturais em quase todo o perímetro municipal, o que 

pode justificar o alto índice de inundação no bairro em questão, sendo este limitado pelo rio 

Uraim. 

 

4. CONCLUSÃO  

Quando o Rio Uraim transborda, pode chegar a uma distância de 263 m dos seus 

canais na região, ocasionando severas enchentes. Logo, o bairro Angelim encontra-se 
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vulnerável à estas inundações devido à baixa elevação em grande parte da sua área e ser 

delimitado pelo referido rio.  

Outrossim, pode-se concluir que a elaboração da carta imagem e do mapa de elevação 

com base em imagens de VANTs são um importante recurso e ferramenta para a observação 

e diagnóstico das possíveis áreas de risco de enchentes, sugerindo que o mesmo estudo seja 

realizado em todo o perímetro da cidade.  
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RESUMO 

A preocupação com o meio ambiente é uma questão mundial e que tem motivado inúmeras 

pesquisas. A obtenção de imagens com alta resolução trouxe grandes avanços para as 

atividades ligadas ao geoprocessamento, tendo como finalidade gerar produtos para diversas 

aplicações, de acordo com a ferramenta escolhida. O projeto trata-se de um estudo sobre 

utilização do software Google Earth para identificação de atividades com potencial poluidor 

nas margens do Rio Parauapebas no município de Parauapebas-Pará A pesquisa destacou as 

atividades antrópicas com potencial poluidor, e em quais aspectos as mesmas estão 

impactando negativamente o meio ambiente como um todo. A classificação das atividades 

reflete o comportamento médio a grande potencial poluidor, quanto ao risco de 

comprometimento ao meio ambiente. O método utilizado na pesquisa teve a combinação de 

embasamento teórico e prático, devido às visitas feitas as áreas próximas do rio Parauapebas. 

Por fim, o estudo possibilitou uma análise mais detalhada das atividades antrópicas com 

grande potencial para gerar poluentes, com consequências negativas para o meio ambiente e 

para o homem. O manejo inadequado encontra-se associado a elevada concentração 

imprópria das construções e atividades antrópicas sendo realizadas às margens do rio 

Parauapebas, sendo exercidas de forma indevida em determinadas áreas, configurando-se 

uma importante fonte de contaminação e poluição dos recursos naturais. Foi identificado que 

algumas atividades antrópicas estão causando uma degradação que ocorre em volta da mata 

ciliar, que vem se agravando no decorrer dos anos, tornando isso um problema que deve ser 

evitado ao máximo. É necessário desenvolver programas que possam mitigar os impactos 

ambientais negativos mesmo em longo prazo, seja de forma direta como a fiscalização ou 

indiretamente, através de programas de educação ambiental para a disseminação de 

comportamentos corretos para a interação homem-ambiente. 

Palavras-Chaves: Atividades Poluidoras. Impacto Ambiental. Rio Parauapebas. 

Área de Interesse do Simpósio: Avaliação de Impactos Ambientais.  
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1. INTRODUÇÃO  

Nas últimas décadas os ecossistemas aquáticos têm sido fortemente alterados em 

função de múltiplos impactos ambientais decorrentes de atividades antrópicas. Muitos rios, 

córregos, lagos e até mesmo reservatórios têm sido fortemente impactados devido ao 

aumento desordenado de atividades humanas (HARFUCH et al., 2019). 

Estima-se que três bilhões de pessoas têm que se servir de águas contaminadas, 

sobretudo nos países em desenvolvimento, onde cerca de 90% do esgoto são jogados sem 

tratamento nos cursos d'água. Além disso, cerca de 90% dos efluentes e 70% do lixo 

industrial são jogados nas águas sem tratamento adequado, o que torna preocupante esse 

descaso com os recursos hídricos (SADER, 2005). 

A aplicação do software Google Earth mostrará com mais clareza os pontos de 

poluição nas áreas que deveriam estar ocupadas por vegetação, porém estão sendo reservadas 

por algum tipo de atividade, vindo a ocasionar lixos nesse ambiente (FREITAS et al., 2012). 

O crescimento desordenado e com ausência de planejamento, demonstra que as 

pessoas que moram próximo às margens do rio, estão fazendo uso dessa área sem qualquer 

consciência de preservar a vegetação local, ou até mesmo de diminuir a poluição causada por 

essa atividade com potencial poluidor.  

De acordo com a Resolução CONAMA nº. 237 de 1997 (BRASIL, 1997), o 

licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 

atividades que utilizam recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

Conforme o artigo 1º da Resolução N° 001/86 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), impacto ambiental é: “Qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas, que afetam diretamente ou indiretamente”. Portanto, a 

definição de impacto ambiental está associada à alteração ou efeito ambiental considerado 

significativo por meio da avaliação do projeto de um determinado empreendimento, podendo 

ser negativo ou positivo. 

O Brasil apresenta atualmente uma legislação ambiental bastante extensa, a qual é 

vista pelo empresariado como um custo adicional para a empresa e para o consumidor. Tendo 

em vista isso, para que haja uma solução ou minimização dos problemas ambientais os 
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empresários devem ter uma nova atitude, considerando o meio ambiente como importante 

para o futuro dos seus negócios e colocando à frente das suas tomadas de decisões (USSIER 

et al., 2005). 

O presente estudo teve como objetivo analisar as atividades antrópicas 

desenvolvidas as margens do rio Parauapebas, as quais apresentam potencial poluidor 

podendo afetar diretamente a população próxima e os recursos naturais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 O presente estudo foi realizado no município de Parauapebas. Segundo pesquisa 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2018, a 

população do município está estimada em 202.882 mil habitantes. Esse crescimento 

considerável da população causa consequentemente o aumento de ocupações irregulares 

próximo a rios e áreas verdes, vindo afetar o meio ambiente como um todo.  

 O Rio Parauapebas é o curso hídrico principal para o abastecimento de água potável 

para o município de Parauapebas, sendo ele afluente do rio Itacaiúnas, ambos com nascentes 

na Serra Arqueada e correndo na direção S-N (SILVA et al., 2017). O Rio Parauapebas tem 

o afluente Igarapé Ilha do Coco, que corta a cidade passando por vários bairros recebendo 

uma grande quantidade de esgoto e lixos oriundos da população local (FURTADO; PONTE, 

2014). 

 Foram selecionados seis pontos para serem identificados as margens do rio. Dentre 

eles: O clube City Park, Aterro de Parauapebas, Estrada próximo ao aterro, Balneário da “Fia, 

Estação de tratamento de Esgoto (Bairro Liberdade 1), Margem do rio Parauapebas (Bairro 

Liberdade 2) (Figura 1). 
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Figura 1 – Mapa de localização. 

 

       Fonte: Os autores. 

 

2.2 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

O estudo foi realizado no período de março a maio do ano de 2019, em duas etapas que 

consistiram em identificar as prováveis áreas de interesse para realizar as visitas in loco com 

o auxílio do software Google Earth e usando o método exploratório, verificando no local 

delimitado, as possíveis ações humanas que contribuem para a poluição e degradação 

ambiental. Usando como ferramentas de coleta de dados o GPS para obter as coordenadas 

geográficas dos pontos identificados com potencial poluidor, uma câmera de celular para 

registro fotográfico e preenchimento de tabela para anotar as características do local, assim 

como todas as informações pertinentes ao estudo realizado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Levando em consideração todos os pontos coletados, a grande maioria foi identificado 

irregularidades. Grande parte devido ao acumulo de resíduos que são jogados pela população 

ao visitarem tais locais. 

De acordo com dados coletados no Clube City Park (Figura 2), que recebe várias 

famílias, principalmente nos fins de semana. Devido esse grande número de pessoas, um dos 

impactos sofridos por essa atividade exercida são os despejos irregulares de resíduos sólidos 
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e o desmatamento de mata ciliar. Ressaltando que boa parte dos visitantes levam comidas 

prontas para consumo dentro do estabelecimento, dificultando o controle das sobras de 

resíduos consumidos no local. 

Figura 2 – Resíduos sólidos encontrados à margem do Rio Parauapebas. 

 

Fonte: Os autores. 

 

O Aterro municipal da cidade (Figura 3) encontra-se próximo ao principal rio da 

cidade podendo prejudicar diretamente a qualidade da água do manancial devido a 

contaminação via percolação do chorume. Segundo Pacheco; Zamora (2004), “o chorume 

apresenta uma composição extremamente variável, dependente, dentre outros fatores, das 

condições clímato-ambientais, da composição dos resíduos depositados e do manejo do 

aterro”. Além disso, esse líquido pode apresentar concentrações de metais pesados. Dessa 

forma, o chorume é extremamente prejudicial para o solo e águas subterrâneas. 

Figura 3 - Aterro de Parauapebas. 

                              

   Fonte: Os autores. 
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Outro problema identificado é a localização de uma nascente próximo ao aterro, esta 

está sendo afetada devido a população estar descartando resíduos na localidade (Figura 4), 

problema semelhante foi identificado por Neves e Sousa (2013). Segundo Pinto et al. (2012), 

problemas de contaminação das águas superficiais estão relacionados aos resíduos sólidos e 

incluem: poluição dos mananciais pelo chorume e assoreamento (depósito do lixo em leitos 

de rios e córregos). 

 
Figura 4 – Resíduos sólidos na estrada próximo ao Aterro de Parauapebas. 

 

                                                               Fonte: Os autores. 

 

O descarte de resíduos de forma inadequada gera contaminação da água, 

assoreamento (acúmulo de sedimentos no rio), enchentes e proliferação de animais 

transmissores de doenças como ratos, baratas, moscas, além de apresentar a contaminação 

do solo (PINTO et al., 2012). 

Conforme visita feita ao Balneário da Fia, que no presente momento encontra-se 

desativado, detectamos que a mata ciliar está desmatada e no local foi construído um muro 

bem próximo ao rio (Figura 5). Causando um impacto negativo ao meio ambiente pois um 

grande volume de sedimentos pode se depositar no rio durante a cheia na época de chuvas. 
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Figura 5 – Área construída no Balneário da Fia nas margens do rio. 

 

Fonte: Os autores. 

 

De acordo com visita realizada na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) (Bairro 

Liberdade 01) (Figura 6), o local encontra-se com uma grande quantidade de vegetação alta 

no entono da ETE e com o igarapé Ilha do Coco nas proximidades. Dessa forma, o corpo 

hídrico apresenta um risco eminente de contaminação, mesmo a ETE estando desativada, 

com possível contaminação do rio Parauapebas e liberação de odores pelo gás ácido 

sulfídrico. 

Figura 6 – Estação de Tratamento de Esgoto – ETE (Bairro Liberdade 01). 

                

Fonte: Os autores. 
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Às margens do Rio Parauapebas (Bairro Liberdade 2) (Figura 7) verificamos o 

impacto do expansionismo urbano sem planejamento afetando o meio ambiente, nesse caso 

o rio Parauapebas, que conta com um grande volume de esgoto residencial e urbano sendo 

lançados diretamente nas águas do rio e com presença de resíduos sólidos no local, agravando 

ainda mais o risco de contaminação do corpo hídrico. Dessa forma, podendo causar a 

contaminação do rio Parauapebas por esgoto e despejo irregular de resíduos sólidos. 

Figura 7 – Margem do Rio Parauapebas 

 

Fonte: Os autores. 

 

 Segundo Santos e Roque (2017), o esgoto irregular tem influência negativa no meio 

ambiente, na saúde pública, na água de abastecimento e nos custos para a sociedade 

relacionados ao tratamento de água. 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo possibilitou uma análise mais detalhada das atividades antrópicas com 

grande potencial poluidor, com consequências negativas para o meio ambiente e para o 

homem. O manejo inadequado encontra-se associado as atividades antrópicas sendo 

realizadas às margens do Rio Parauapebas, sendo exercidas de forma indevida em 

determinadas áreas, configurando uma fonte de poluição e contaminação dos recursos 

naturais. 

Foi identificado que algumas atividades antrópicas estão causando degradação na 

mata ciliar, que vem se agravando no decorrer dos anos, tornando isso um problema que 

deve ser evitado ao máximo. 
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É necessário desenvolver programas que possam mitigar os impactos ambientais 

negativos mesmo em longo prazo, seja de forma direta como a fiscalização ou indiretamente 

através de programas de educação ambiental para a disseminação de comportamentos 

corretos para a interação homem-ambiente. Assim, destacando-se importância do uso de 

práticas ambientais e que é dever de todos trabalhar o máximo possível para colocar em 

prática o desenvolvimento sustentável. Destacando o papel de cada um nesse processo e as 

consequências de nossas ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V 

 

226 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

5. REFERÊNCIAS  

BRASIL. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Disponível em: 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html. Acesso em: 20 out. 2019. 

BRASIL. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Disponível em: 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html. Acesso em: 20 out. 2019. 

FREITAS, E. P.; KLOSS, D.; SILVA, I. R. Delimitação de bacia hidrográfica no ambiente 

Google Earth. Irriga, Edição Especial, p. 97 - 104, 2012. 

FURTADO, A. M. M.; PONTE, F. C. Ocupação e impactos decorrentes da expansão 

urbana da cidade de Parauapebas, estado do Pará. Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico do Pará, n. 1, v. 01, p. 123-134, jan./jun. 2014. 

HARFUCH, C. A. C.; OLIVEIRA, F. R.; MEIRA, B. R.; CAGNI, G. S.; SOUZA, R. F.; 

LIZAMA, M. L. A. P.; VELHO, L. F. M. Qualidade da água no trecho superior da bacia do 

rio Pirapó: um rio urbano no sul do Brasil. Revista Gestão & Sustentabilidade 

Ambiental, v. 8, n. 2, p. 513-538, jun. 2019. 

IBGE. População do município de Parauapebas. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/parauapebas/panorama. Acesso em: 20 out. 2019. 

NEVES, P. D. M.; SOUZA, M. L. Caracterização geoambiental da área de preservação 

permanente das nascentes do curso superior da bacia do Córrego Mandacaru do município 

de Maringá-PR: aspectos legais. Geo UERJ, v. 1, n. 24, p. 386-406. 2013. 

PACHECO, J. R.; ZAMORA, P. G. P. Integração de processos físico-químicos e oxidativos 

avançados para remediação de percolado de aterro sanitário (chorume). Engenharia 

Sanitária & Ambiental, v. 9, n. 4, p. 306-311. 2004. 

PINTO, L. V. A.; ROMA, T. N.; BALIEIRO, K. R. C. Avaliação qualitativa da água de 

nascentes com diferentes usos do solo em seu entorno. Cerne, v. 18, n. 3, p. 495-505, 

jul./set. 2012. 

SADER, L.T. Avaliação de Partículas Poliméricas como Material Suporte em Reator 

Anaeróbio de Leito Fluidizado no Tratamento de Fenol. Dissertação. 158 f. (Mestre em 

Engenharia Química) Departamento de Química – Universidade Federal de São Carlos, São 

Carlos, 2005. 

SANTOS, R. M.; ROQUE, A. A. O. Contribuição à solução do problema de despejo 

irregular de esgoto doméstico. FOCO: Caderno de Estudos e Pesquisas, v. 1, n. 12, p. 7-

22. 2017. 

SILVA, S. B.; SOUSA, V. C.; SANTOS, C. M.; MARIANO, D. C.; OKUMURA, R. S. 

Levantamento florístico do componente arbustivo arbóreo da vegetação ciliar de fragmento 

no rio Parauapebas. Agroecossistemas, v. 9, n. 1, p. 99 – 115, 2017. 

USSIER, L. F.; ARAUJO, M. R. R.; GONÇALVES, R. F. P.; CAMPANATTI, V. Gestão 

do meio ambiente: longo caminho até a incorporação dos princípios de melhoria contínua 

de desempenho ambiental no processo de licenciamento. Monografia (Especialista em 

Gestão Ambiental) UNICAMP, Faculdade de Engenharia Mecânica, 2005. 

  

file:///C:/Users/michelly.ferreira/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5356.16202/USSIER%20et%20al.,%202005.%20Disponível%20em:%20%3c%20https:/www.google.com/search%3fq=USSIER+et+al.,+2005.&rlz=1C1GCEU_ptBRBR844BR844&oq=USSIER+et+al.,+2005.&aqs=chrome..69i57.1342j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
file:///C:/Users/michelly.ferreira/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5356.16202/USSIER%20et%20al.,%202005.%20Disponível%20em:%20%3c%20https:/www.google.com/search%3fq=USSIER+et+al.,+2005.&rlz=1C1GCEU_ptBRBR844BR844&oq=USSIER+et+al.,+2005.&aqs=chrome..69i57.1342j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
file:///C:/Users/michelly.ferreira/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5356.16202/USSIER%20et%20al.,%202005.%20Disponível%20em:%20%3c%20https:/www.google.com/search%3fq=USSIER+et+al.,+2005.&rlz=1C1GCEU_ptBRBR844BR844&oq=USSIER+et+al.,+2005.&aqs=chrome..69i57.1342j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
file:///C:/Users/michelly.ferreira/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5356.16202/USSIER%20et%20al.,%202005.%20Disponível%20em:%20%3c%20https:/www.google.com/search%3fq=USSIER+et+al.,+2005.&rlz=1C1GCEU_ptBRBR844BR844&oq=USSIER+et+al.,+2005.&aqs=chrome..69i57.1342j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
file:///C:/Users/michelly.ferreira/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5356.16202/USSIER%20et%20al.,%202005.%20Disponível%20em:%20%3c%20https:/www.google.com/search%3fq=USSIER+et+al.,+2005.&rlz=1C1GCEU_ptBRBR844BR844&oq=USSIER+et+al.,+2005.&aqs=chrome..69i57.1342j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


V 

 

227 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE CANELA (Cinnamomum 

verum) DE SALVATERRA-PARÁ  

 

Edimara Lima dos Santos1; Ananda Michelle Lima2; Sara Eva de Almeida3; Maria Nancy 

Norat de Lima4; Pablo Luis Baia Figueiredo5.  

1 Graduanda em Ciências Naturais com Habilitação em Química (IC). Universidade do 

Estado do Pará campus Salvaterra. edimaralima17@gmail.com 

2 Graduanda em Ciências Naturais com Habilitação em Química (IC). Universidade do 

Estado do Pará campus Salvaterra. anandalima095@gmail.com 

3 Graduanda em Ciências Naturais com Habilitação em Física. Universidade do Estado do 

Pará campus Salvaterra. saraevadealmeida.14@gmail.com 

4 Graduanda em Ciências Naturais com Habilitação em Química (IC). Universidade do 

Estado do Pará campus Salvaterra. nancynorat@gmail.com  

5 Doutor em Química (PQ). Universidade do Estado do Pará. pablolbf@ufpa.br 

 

 
RESUMO  

A espécie Cinnamomum verum foi introduzida no Brasil durante o período de escravidão e é 

comumente conhecida como Canela, Canela-da-Índia ou Canela-do-Ceilão, popularmente 

usada como estimulante, tônica, carminativa e antiespasmódica, o óleo essencial da casca é 

rico em aldeído cinâmico, enquanto que o das folhas apresentam composições diferentes, 

sendo fonte de eugenol. Com isso, este trabalho tem como objetivo analisar a composição 

química do óleo essencial das folhas de um espécime de canela (Cinnamomum verum) 

coletado em Salvaterra, estado do Pará, onde seus óleos essenciais foram extraídos por 

hidrodestilação. A composição química foi analisada por Cromatografia gasosa acoplada a 

Espectrometria de Massas. O rendimento em óleo foi de 5,2%, mostrando predominância a 

classe dos Fenilpropanoides com (98,28%), apresentando baixos teores de Monoterpenos 

hidrocarbonetos (2,29%), Monoterpenos oxigenados (0,08%), Sesquiterpenos 

hidrocarbonetos (0,43%). O Fenilpropanoide benzoato de benzila foi o composto majoritário 

do óleo com teor de 94,28%. 

Palavras-chave: Benzoato de Benzila. Hidrodestilação. DPPH. 

Área de Interesse do Simpósio: Química dos Produtos Naturais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O gênero Cinnamomum pertence a Lauraceae. É representado por árvores e arbustos 

e compreende cerca de 250 espécies distribuídas em regiões tropicais e subtropicais do 

sudeste da Ásia, Austrália e Américas do Norte, Central e do Sul (JAYAPRAKASHA; RAO; 

SAKARIAH, 2003; WANG; WANG; YANG, 2009). 

 Cinnamomum verum J. Presl (syn. Camphora mauritiana Lukman, Cinnamomum 

zeylanicum Blume, Laurus cinnamomum L.) (Missouri Botanical Garden, 

www.tropicos.org/Name/17800682), é uma espécie nativa cultivada principalmente no Sri 

Lanka, na Índia e nas ilhas Seychelles e Madagascar. É mundialmente conhecida como 

Canela, tem sido destacada por seu uso extensivo na culinária de diversas culturas do mundo, 

além de possuir propriedades farmacológicas aromáticas, digestivas, estimulantes, 

antibacterianas, adstringentes, antioxidantes e antinociceptivas (GUPTA, 2010; WANG; 

WANG; YANG, 2009). 

 A espécie foi introduzida no Brasil durante o período de escravidão e é comumente 

conhecida como Canela, Canela-da-Índia ou Canela-do-Ceilão, popularmente usada como 

estimulante, tônica, carminativa e antiespasmódica (ALMEIDA, 1993; CORRÊA; PENA, 

1984). 

 A canela é uma das mais antigas especiarias conhecidas, sua utilidade é relatada desde 

os tempos bíblicos e o controle de seu comércio foi um dos motores das grandes explorações 

marítimas (PURSEGLOVE et al., 1981). 

 A árvore pode chegar a medir alturas de 8 a 17 metros, e suas cascas e folhas são 

fortemente aromáticas. De odor suave e sabor adocicado levemente picante, é largamente 

utilizada sob a forma de cascas em pó como aromatizante na culinária (VERNON; 

RICHARD, 1996). 

 O óleo essencial da casca de canela é rico em aldeído cinâmico, enquanto o das folhas 

apresentam composição diferente, sendo fonte de eugenol. Os óleos essenciais obtidos a 

partir das cascas, das folhas e  a oleoresina são matérias-primas de amplo uso nas indústrias 

de alimentos, bebidas, perfumaria e farmacêutica (KOKETSU et al., 1997) 

 Este trabalho descreve a composição química do óleo essencial das folhas de um 

espécime de canela (Cinnamomum verum) coletado em Salvaterra, estado do Pará. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. COLETA, IDENTIFICAÇÃO BOTÂNICA E EXTRAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL 

Um espécime de Cinnamomum verum foi coletada no Município de Salvaterra, 

Marajó, Pará (Lat. 0°45' 31,41''S, Long. 48°30'55,20''W). A identificação botânica foi 

realizada por comparação com amostras autênticas presentes no Herbário do Museu Paraense 

Emilio Goeldi. As folhas in natura foram cortadas com tesouras do tipo inox e posteriormente 

foram levadas para o processo de extração. Os óleos essenciais foram extraídos por 

hidrodestilação em aparelho de Clevenger modificado (3h) de acordo com a metodologia 

descrita por Maia e Andrade (2009). 

 

2.2. ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

A composição química foi analisada por Cromatografia gasosa acoplada a 

Espectrometria de Massas (CG-EM) com a injeção de 1 μL (Auto injetor AOC-20i) de 

solução de óleo em hexano (2:500) em sistema Shimadzu QP 2010 equipado com coluna 

capilar de sílica Rtx-5MS. A identificação dos componentes baseou-se no tempo e índice de 

retenção linear (série de n-alcanos C8-C40), comparação e interpretação dos seus espectros 

de massas, com espectros existentes nas bibliotecas Adams (2007), NIST (2011) e FFNSC 2 

(MONDELLO, 2011).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O rendimento em óleo foi de 5,2%. Ao todo dezoito constituintes foram identificados 

no óleo essencial, listados na Tabela 1 em ordem crescente dos respectivos Índice de 

Retenção calculado (IR(C), n-alcanos C8-C40) e Índice de Retenção da literatura (IR(L)). 

 A classe dos Fenilpropanoides foi a predominante no óleo (98,28%), com baixos 

teores de Monoterpenos hidrocarbonetos (2,29%), Monoterpenos oxigenados (0,08%), 

Sesquiterpenos hidrocarbonetos (0,43%). Todos os constituintes identificados compreendem 

98,29% do conteúdo total do óleo analisado. O cromatograma do óleo essencial é mostrado 

na Figura 1. 
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Figura 1 – Cromatograma do óleo essencial de canela (Cinnamomum verum). 

 

Fonte: Os autores. 

O Fenilpropanoide benzoato de benzila foi o composto majoritário do óleo com teor 

de 94,28%. A composição química deste óleo é comparável as composições de óleos 

essenciais obtidos de espécimes da Índia e da África, com os mesmos compostos principais 

(JIROVETZ et al., 2001; NATH; PATHAK; BARUAH, 1996) 

Em relação ao óleo de Cinnamomum verum, alguns relatos mostraram diversidade em 

sua composição, apresentando alguns tipos químicos. Os óleos de folhas e casca de espécimes 

de C. zeylanicum coletado no Sri Lanka, Índia, Ilhas Fiji e Malásia apresentaram eugenol e 

cinamaldeído, respectivamente, como principais constituintes (CHAKRABORTY et al., 

2015; WIJESEKERA; JAYEWARDENE; RAJAPAKSE, 1974).  

Além disso, os óleos de folha e casca de outras amostras de canela da Índia e da África 

mostraram benzoato de benzila (NATH; PATHAK; BARUAH, 1996), linalol (JIROVETZ 

et al., 2001), e cinamaldeído, acetato de cinamila e benzoato de cinamila (BONIFACE et al., 

2012), respectivamente, como componentes majoritários. 

 

Tabela 1- Constituintes químicos do óleo essencial de canela (cinnamomum Verum). 

 

IR(C) IR(L) Constituinte % 

932 932 α-Pineno 0,53 

947 946 Canfeno 0,18 

976 974 β-Pineno 0,21 

989 988 Mirceno 0,10 

1005 1002 α-Felandreno 1,17 

1006 1008 δ-3-Careno 0,05 

1023 1020 p-Cimeno 0,26 

 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 min

0.0

2.5

5.0

7.5

uV(x100,000)
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1028 1027 Limoneno 0,22 

1042 1044 (E)-β-Ocimeno 0,09 

1030 1032 (Z)-β-Ocimeno 0,15 

1099 1095 Linalol 0,08 

1268 1267 E-Cinamaldeido 0,31 

1357 1356 Eugenol 0,23 

1378 1374 α-Copaeno 0,06 

1422 1417 E-Cariofileno 0,21 

1484 1484 Germacreno D 0,09 

1499 1500 Biciclogermacreno 0,07 

1782 1759 Benzoato de benzila 94,28 

Monoterpenos hidrocarbonetos 2,29 

Monoterpenos oxigenados 0,08 

Sesquiterpenos hidrocarbonetos 0,43 

Fenilpropanoides 94,82 

Total identificado 98,29 

Fonte: Os autores. 

 

4. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos nessa pesquisa, percebe-se que a canela coletada na 

ilha do Marajó, apresentou rendimento em óleo essencial de 5,2% nas folhas. O óleo dessa 

espécie, mostra predominância a classe dos Fenilpropanoides com (98,28%). Tendo como 

composto majoritário o Fenilpropanoide benzoato de benzila com teor de 94,28%, 

considerada uma substância ativa que é indicada no tratamento de algumas doenças 

mostrando assim o importante potencial desse óleo. 
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RESUMO 

Os padrões de produção e consumo são responsáveis pela interferência direta no meio 

ambiente e podem provocar alterações e impactos significativos. Nessa perspectiva, a 

indústria da cerâmica vermelha é um meio constante de geração de aspectos e impactos 

ambientais. O trabalho justifica-se por gerar conhecimento e contribuir para buscar formas 

de mitigar os impactos ambientais e assim contribuir com o desenvolvimento sustentável. 

Logo, o objetivo deste trabalho é identificar os aspectos e avaliar os impactos ambientais 

gerados em uma indústria cerâmica no município de Paragominas – PA. O método utilizado 

na pesquisa foi dedutivo, com abrangência qualiquantitativa, possui natureza aplicada, o 

procedimento, classifica-se como pesquisa bibliográfica e de levantamento. As informações 

necessárias para o desenvolvimento desse trabalho foram obtidas pela coleta de dados 

primários e secundários, no qual, os dados primários basearam-se na visita in loco, onde foi 

realizada a análise do processo produtivo. Os aspectos ambientais analisados foram: erosão, 

geração de material particulado, produção de rejeitos, emissão de gases de veículo, emissão 

de particulados, consumo de água, consumo de energia por meio de geradores, emissão 

gasosa e uso da lenha. Por outro lado, os impactos na fase da extração também são 

considerados críticos, principalmente devido à ausência de plano de manejo e de um Plano 

de Recuperação de Áreas Degradadas. A partir da análise dos aspectos e impactos somente 

um impacto recebeu a classificação de Forte, que foi a emissão gasosa advinda da queima 

dentro dos fornos. Apesar dos impactos provenientes da atividade cerâmica, ela é essencial 

do ponto de vista econômico, pois, contribuem diretamente com a geração de emprego. Em 

vista disso, necessita-se da inserção de novas técnicas de operação e gestão, as quais 

poderiam reduzir as perdas, melhorar parâmetros de processo, reduzir o consumo energético 

e melhorar as propriedades físicas e mecânicas de produtos cerâmicos. 

Palavras-chave:  Aspectos Ambientais. Indústria. Meio ambiente.  

Área de Interesse do Simpósio: Avaliação de Impactos Ambientais.  
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1. INTRODUÇÃO  

 Com o avanço do sistema capitalista, a sociedade passa por mudanças na qual suas 

necessidades básicas são determinadas em função das pretensões de padrões de produção e 

consumo de cada cultura, com isso ocorre interferência direta no meio ambiente que podem 

provocar alterações nas suas condições e na sua disponibilidade e qualidade (COSTA, 2015). 

 Nesse contexto, nota-se uma crescente preocupação em conciliar um 

desenvolvimento adequado das empresas com questões relacionadas ao meio ambiente, de 

tal forma a promover condições ambientais básicas que não agridam a comunidade e o local 

onde tais empreendimento serão instalados. Isso ocorre principalmente, através de medidas 

de punição provenientes do não cumprimento das legislações ambientais e de órgãos 

fiscalizadores (ASHBY, 2013).  

Ademais, nota-se que apesar das legislações vigentes exigirem das organizações 

atividades baseadas no desenvolvimento sustentável, atitudes que geram impacto ambiental 

ainda persistem em muitas organizações, principalmente, nas de caráter industrial. Dentre os 

setores industriais e segmentos que causam impacto no meio ambiente, destaca-se o de 

cerâmica vermelha por possuir estrutura e características particulares. Neste setor são 

produzidos telhas, tijolos e blocos cerâmicos, o que o torna um dos principais fornecedores 

do setor de construção civil (MACIEL, 2013). 

As possibilidades de poluição e degradação ambiental no setor da cerâmica vermelha 

são diversas, incluindo o uso inadequado de recursos naturais, a degradação de áreas de 

extração da matéria-prima (argila), o esgotamento de recursos naturais e o lançamento de 

resíduos no solo ou em corpos d’água, com risco de contaminação do meio ambiente 

(SARQUIS et al., 2018). Além destes impactos, a maioria dos produtores de cerâmica faz 

uso de métodos artesanais, herdados de seus antepassados, para analisar a matéria-prima a 

ser empregada na fabricação de seus produtos (VALE et al., 2016).  

Diante disso, há ferramentas nas atuais legislações de meio ambiente que fazem 

avaliação e mensuração de impactos ambientais, como a Avaliação de impacto ambiental – 

AIA, que consiste em um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA, e é 

de suma importância para a gestão institucional de planos, programas e projetos das 

organizações, em nível federal, estadual e municipal (SILVA, 2012). 

Um dos métodos utilizados para a AIA é a matriz de interação que se mostra como 

uma alternativa eficiente na avaliação das alterações nos compartimentos físico, biótico e 
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antrópico, uma vez que permite caracterizar a problemática ambiental de forma ilustrativa, e 

possibilita um norteamento mais expressivo em termos de controle dos aspectos e impactos 

ambientais (FREITAS, 2015).  

Nessa perspectiva, a indústria da cerâmica vermelha é um meio constante de geração 

de aspectos e impactos ambientais. Logo, o objetivo deste trabalho é identificar os aspectos 

e avaliar os impactos ambientais gerados em uma indústria cerâmica no município de 

Paragominas, Pará, por meio de uma matriz de avaliação de impacto ambiental – MAIA, que 

se justifica por gerar conhecimentos e contribuir para buscar formas de mitigar os impactos 

ambientais, e assim contribuir com o desenvolvimento sustentável. 

 

2.  METODOLOGIA  

2.1 TIPO DE PESQUISA  

O método utilizado nessa pesquisa foi dedutivo, pois tem o objetivo de explicar o 

conteúdo por meio de duas premissas, que parte da análise do geral: (1) o avanço do sistema 

capitalista modificou o meio ambiente; (2) as indústrias geram externalidades para o meio 

ambiente, onde conduzem para o particular de modo que possibilite chegar a conclusões que, 

as indústrias, por meio do processo produtivo, geram aspectos e impactos ambientais 

(PRODANOV; FREITAS, 2013).   

A pesquisa apresenta abrangência qualiquantitativa (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). 

Possui natureza aplicada, e em relação aos objetivos, a pesquisa é classificada como 

explicativa (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Quanto ao procedimento, classifica-se como 

pesquisa bibliográfica, pois é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de web sites, cujo recorte temporal situou-se entre 2008 e 2019, excetua-se as 

legislações. Além de identificar-se como pesquisa de levantamento (SEVERINO, 2017).  

As informações necessárias para o desenvolvimento desse trabalho foram obtidas pela 

coleta de dados primários e secundários, no qual, os dados primários basearam-se na visita 

in loco, onde foi realizada a análise do processo produtivo, e aplicação de um formulário aos 

diretores da empresa, com 20 perguntas abertas, cujos eixos temáticos foram: histórico da 

organização, estrutura organizacional e estrutural da empresa, a fim de entender a 

organização, além de perguntas relacionadas ao processo produtivo do Tijolo cerâmico. 

Enquanto que os dados secundários foram coletados por meio de levantamentos 

bibliográficos e documentais. 
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2.2 ÁREA DE ESTUDO  

A pesquisa foi realizada em uma indústria de cerâmica, localizada na sede do 

município amazônico de Paragominas, no Estado do Pará. A área total do imóvel corresponde 

em média a 600 m², onde o tipo de produto que é produzido pela empresa, é o Tijolo cerâmico 

vermelho. A empresa de pequeno porte, possui no seu quadro funcional sete colaboradores 

no setor de produção, e três nos demais setores, contabilizando 10 funcionários, onde a 

análise foi efetuada mais especificamente no setor de produção.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A Cerâmica opera com 07 funcionários na sua área de produção, os quais produzem 

em torno de 12.000 unidades de tijolos mensais. Segundo a direção da empresa, a mesma 

opera abaixo da sua capacidade total devido à atual demanda ser baixa. Dessa forma, a 

operação conta com um gerador a diesel, além da energia elétrica da rede de distribuição 

municipal.  

Através de visita e entrevista in loco foi possível observar o ciclo de vida do produto, 

e detalhar as etapas do processo produtivo da empresa (Tabela 1), que se dividem em 8 etapas, 

até a entrega do produto final. 

Tabela 1 – Descrição das etapas do processo produtivo. 

Etapas Descrição 

1 

Extração da matéria-prima (argila), a qual é extraída de uma fazenda de posse do proprietário da 

cerâmica, há 13 km de distância da sede da empresa. Não foi observado plano de manejo para a 

retirada da cobertura vegetal, nem Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, constituindo 

assim, passivos ambientais de natureza negativa. 

2 
Transporte da matéria-prima que é feito através de caminhões. Nessa etapa o principal passivo 

ambiental é a liberação de CO2 advindo da queima dos combustíveis fósseis. 

3 

Estocagem e mistura da argila que ocorre no pátio da empresa, com a ajuda de retroescavadeira para 

homogeneizar a matéria-prima. Após a mistura, o material permanece descansando para fins de 

curtimento. 

4 
O material depois de misturado é colocado na caixa alimentadora, que tem o objetivo de, além de 

finalizar a homogeneização, abastecer de argila o maquinário de laminação e extrusão. 

5 
A argila então é direcionada à esteira de laminação, que além disso, retira algumas partículas 

grosseiras que venham prejudicar o processo de extrusão. 

6 
Durante a extrusão, a massa de argila é prensada por meio de uma rosca que a direciona a um molde, 

o qual forma um material continuo que será cortado conforme as especificações do produto. 

7 
Depois de cortado, o produto é posto num pátio para secagem natural, processo que depende 

diretamente do microclima local. 

8 
Após a secagem, o material é colocado dentro dos fornos, e o processo de queima se inicia. O 

processo inteiro pode levar até 72 horas, a depender do clima do local. 

Fonte: autores (2019).  
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Em posse das informações acima, foi possível realizar a relação dos aspectos e 

impactos ambientais com as atividades oriundas do processo produtivo (Quadro 1). 

Quadro 1 - Relação dos aspectos ambientais, impactos ambientais e as atividades. Paragominas – PA. 

Atividade Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

 

 

 

 

Extração 

Geração de Erosão Perda da camada superficial do solo 

Geração de Material Particulado Alteração da qualidade do ar 

 

 

 

Produção de rejeitos 

 

Assoreamento dos recursos hídricos 

Redução da biodiversidade por 

retirada da vegetação 

Diminuição da vazão de nascentes 

próximas 

Modificação da paisagem 

Transporte Emissão de gases do veículo Poluição pela qualidade do ar 

Mistura (caulim + argila 

vermelha) 

Emissão de particulados Alteração da qualidade do ar 

 

Armazenar 

Emissão de particulados Alteração da qualidade do ar 

Consumo de água Diminuição da disponibilidade 

hídrica 

 

Caixa alimentadora 

Emissão de particulados Alteração da qualidade do ar 

Consumo de energia por meio de 

geradores 

Poluição atmosférica proveniente da 

queima do diesel 

 

 

Misturador 

Consumo de água Diminuição da disponibilidade 

hídrica 

Consumo de energia Poluição atmosférica proveniente da 

queima do diesel 

Laminação  

Consumo de energia 

Poluição atmosférica proveniente da 

queima do diesel Extrusora 

Corte 

 

 

Queima 

Emissão gasosa Alteração da qualidade do ar por 

meio da poluição atmosférica 

Uso de lenha Redução da biodiversidade por 

retirada de vegetação 

Entrega Emissão de gases do veículo Poluição pela qualidade do ar por 

meio da poluição atmosférica 

Fonte: Autores (2019). 

Durante a visita, observou-se que o processo produtivo se apresenta ultrapassado, 

contando com maquinário antigo e com pouca gestão de qualidade, o que pode agravar os 

impactos ambientais inerentes à atividade, bem como engendrar riscos aos trabalhadores, fato 

corroborado por Vale et al., (2016). Sarquis et al., (2018) também discorre nesse sentido em 

pesquisa realizada em Santa Catarina, quando afirma que grande parte das empresas que 

atuam na região é composta por organizações de pequeno porte, que possuem processo 

produtivo com procedimentos ultrapassados (e poluidores).  

Após a análise dos aspectos e impactos ambientais, construiu-se a Matriz de 

Avaliação de Impactos Ambientais (Tabela 2) onde são avaliados impactos de acordo com a 
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natureza, temporalidade, escala, grau de importância, duração, magnitude, reversibilidade, 

influência, valor, classificação e nível de prioridade.  

 

Tabela 2 - Matriz de avaliação de Impactos Ambientais da cerâmica vermelha. Paragominas 

– PA.  

Fonte: Autores (2019). 

Legenda 
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ASPECTOS E IMPACTOS 
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ASPECTO  
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S
IF
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A

Ç
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O
 

N
ÍV

E
L

 D
E

 

P
R

IO
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 

Geração de 

Erosão 

Perda da camada 

superficial do 

solo  

- Pr  1 2 3 3 Re  Di  9 Médio  II 

Geração e 

emissão de 

Material 

Particulado 

Alteração da 

qualidade do ar 

 

- 

 

Pr 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

Re  

 

Di  

 

5 

 

Fraco  

 

I  

Produção de 

rejeitos 
Modificação da 

paisagem  

- Pr 1 2 2 3 Re  Di   7 Fraco   I 

Consumo de 

água 

Diminuição da 

disponibilidade 

hídrica 

- Pr 2 1 2 3 Re  Di  7 Fraco  I  

Consumo de 

energia por 

meio de 

geradores 

Poluição 

atmosférica 

proveniente da 

queima do diesel 

 

- 

 

Pr 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

Re  

 

Di  

 

11 

 

Médio  

 

II 

 

Uso da lenha 

Redução da 

biodiversidade 

por retirada de 

vegetação 

 

- 

 

Pr 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

Re  

 

In   

 

9 

 

Médio  

 

II 

Emissão 

gasosa 

Alteração da 

qualidade do ar 

- Pr  3 3 2 3 Re  Di  21  Forte  III 

Natureza – Impacto Positivo (+)/ Impacto Negativo (-); Temporalidade – Presente (Pr)/ Passado (Ps)/ 

Futuro (F); Escala – Pontual (1)/ Local (2)/ Regional (3); Grau de Importância – Fraca (1)/ Média (2)/ 

Forte(3); Duração – Momentânea (1)/ Temporária (2)/ Permanente (3); Magnitude – Eventual (1)/ Sazonal 

(2)/ Permanente (3); Reversibilidade – Reversível (Re)/ Irreversível (Ir); Influência – Direta (Di)/ Indireta 

(In); Valor – Escala x Grau de Importância x Duração; Classificação – Valor + magnitude: Fraco (1 a 7)/ 

Médio (8 a 17)/ Forte (18 a 30); Nível de Priorização – Baixo (I): Classificação fraco (1 a7) / 

Moderado(II): Classificação médio (8 a 17)/ Alto (III): Classificação forte(18 a 30). 
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De maneira geral, segundo a análise da matriz, os impactos foram classificados em 

Fraco ou Médio. Somente um impacto recebeu a classificação de Forte, que foi a emissão 

gasosa advinda da queima dentro dos fornos, principalmente devido ao tempo (até 72 horas) 

de liberação do poluente e do seu efeito em escala regional, pois, devido às correntes de vento 

os gases podem atingir, além das regiões circunvizinhas ao empreendimento, regiões 

distantes da sua fonte de origem, o que corrobora a pesquisa de Amorim et al., (2017), 

realizada no Sul do Piauí, a qual menciona que, em relação aos seres humanos, podemos citar 

como principal impacto direto, a poluição do ar, pois muitas cidades possuem cerâmicas em 

funcionamento próximas às comunidades/bairros, prejudicando a saúde da população.  

Segundo Massei (2015), além do dano ao ambiente biofísico, o segmento provoca 

danos à saúde da população diretamente envolvida na produção e dos moradores das cidades 

onde elas estão presentes devido à emissão de gases tóxicos e particulados decorrentes da 

queima do material cerâmico. 

A necessidade de se usar lenha para a combustão dentro dos fornos é considerada de 

extrema importância por alguns autores (SARQUIS et al., 2018; AMORIM et al., 2017), 

porém, no que tange ao processo da empresa, este impacto é atenuado devido ao uso de “pó 

de serragem” como combustível dos fornos, o qual é considerado um resíduo advindo de 

serrarias da região, sendo assim classificado como Médio. Segundo Silva et al., (2015), 

algumas empresas e indústrias utilizam materiais considerados resíduos na sua produção, o 

que se confirma hoje como uma nova e concreta alternativa para obtenção de matérias-

primas, principalmente nas regiões com maior concentração industrial. Sua utilização, além 

de propiciar redução de custos, pode produzir peças com características diferenciadas e até 

mesmo desempenho e aceitação no mercado maior do que os produtos fabricados a partir de 

matérias-primas e processos convencionais. 
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Por outro lado, os impactos na fase da extração também são considerados críticos pela 

literatura, principalmente devido à ausência de plano de manejo e de um Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas. Na visão de Massei (2015), a extração da matéria-

prima usado pela indústria cerâmica provoca danos aos rios, ao solo e às matas próximas 

às cidades onde essa atividade está presente. O autor cita um estudo publicado em 2007, 

que ressalta o impacto provocado pela extração de argila em regiões vizinhas aos rios 

Tietê e Paranapanema no estado de São Paulo, nas quais formaram-se inúmeras lagoas às 

margens desses dois rios em função da extração predatória de um tipo de matéria-prima 

considerada muito bom pelo mercado. Silva et al., (2015), também discorre nesse sentido, 

afirmando que o impacto mais significativo, no que diz respeito à matéria-prima, é a 

degradação da área de extração. 

No decorrer da visita ao empreendimento, notou-se que a maioria dos 

colaboradores não utiliza Equipamentos de Proteção Individual – EPI, contrariando a Lei 

Nº 6.574/1977 e outras Normas Regulamentadoras – NR’s (NR 9 e NR 6) que tratam de 

segurança no trabalho. Vale ressaltar que o uso desses equipamentos atenuaria riscos e 

impactos diretos na saúde do trabalhador, advindos, por exemplo, da emissão de material 

particulado e do barulho do maquinário. Este fato é corroborado pela literatura de 

Amorim et al., (2017), realizado no Sul do Piauí, o qual percebeu que a falta do uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI) por partes dos trabalhadores. 

 Dessa forma, menciona-se por último, que a atividade de empresas do segmento 

cerâmico é essencial do ponto de vista econômico para a cidade onde as mesmas se 

situam, pois, contribuem diretamente com a geração de emprego e renda, empregando 

pessoas de forma direta e indireta. Segundo a direção da Cerâmica, a mesma consegue 

empregar 150 funcionários quando opera com o máximo do seu potencial. 

 

 

4. CONCLUSÃO  

O segmento cerâmico é um viés da indústria importante no ponto de vista de 

desenvolvimento das cidades, pois oferta as estruturas básicas nas quais as cidades 

construirão seus prédios, casas e empresas, porém, a grande maioria dos 

empreendimentos do ramo, em especial os de pequeno porte, carecem de novas técnicas 

de operação e gestão, as quais poderiam reduzir as perdas, melhorar parâmetros de 

processo, reduzir o consumo energético e melhorar as propriedades físicas e mecânicas 

de produtos cerâmicos. Isso levando em conta fatores ligados à sustentabilidade. Em 
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outras palavras, todas essas mudanças acarretariam no aumento significativo da 

produtividade da empresa, bem como atenuariam impactos ambientais negativos e 

significativos, além de aumentar impactos positivos como a distribuição de renda através 

da contratação de mais mão-de-obra, e a arrecadação municipal advinda do aumento da 

produção. 
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RESUMO  

O avanço da ocupação antrópica, tanto em área urbana quanto em área rural é um fator 

impulsionador de conversão das áreas de vegetação, o que compromete seriamente os 

elementos da paisagem. O estudo da terra, por sua vez, permite realizar a verificação dos 

elementos presentes na superfície terrestre, e auxilia na organização dos recursos naturais 

e na dinâmica da vegetação. Nesse contexto, esta pesquisa objetivou realizar uma análise 

temporal da cobertura vegetal densa e secundária, área antropizada e hidrografia com 

utilização de imagens de satélite, para o município de Abaetetuba, Pará. Para isso, foi 

realizado o processamento e análise de imagens dos sensores TM e OLI dos satélites 

Landsat 5 e 8, obtidas na plataforma do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). 

Foram obtidas imagens das orbitas/ponto 223/61 e 223/64. O processamento das imagens 

foi realizado no ambiente do software ENVI 5.3 a partir da junção, reprojeção, recorte 

das imagens e aplicação do Índice de Vegetação por Diferença Normatizada (NDVI). O 

produto da aplicação do índice foi diferenciado em vegetação densa, vegetação 

secundária, hidrografia e área antropizada e, posteriormente, convertido para arquivo 

vetorial. Este, foi analisado quantiqualitativamente com o uso dos Softwares ArcMap 

10.1 e Microsoft Excel 2016. A análise dos dados obtidos indicou que a vegetação densa 

apresentou diminuição ao longo dos anos, enquanto as áreas de antropização e vegetação 

secundária obtiveram aumento progressivo, com diferença pouco acentuada. A área 

representante da hidrografia manteve-se constante no período analisado. Notou-se avanço 

da classe área antropizada para as regiões sul e nordeste do município, com destaque para 

uma mancha de tamanho considerável nas margens do rio Maratauira. Os resultados 

obtidos indicaram que o município de Abaetetuba sofreu alterações na configuração 

paisagística durante o período analisado na pesquisa. A análise realizada pode contribuir 

para a gestão e o monitoramento ambiental do município. 

 

Palavras-chave: NDVI. Vegetação. Antropização. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo da terra se faz necessário pois permite verificar elementos da superfície 

terrestre e auxilia na organização do espaço quando a verificação das condições em que 

se encontram os recursos naturais na dinâmica da vegetação, considerando-se a 

abordagem temporal e espacial. Dessa forma, auxilia o planejamento e gestão de áreas 

como formas de ocupação, áreas de vegetação, solos e água (GAIDA et. al., 2012). 

Uma das formas de se obter uma visão espacial da distribuição da cobertura 

vegetal é analisar essa cobertura de forma temporal, com esse método é possível verificar 

as variações pela qual sofreu (FOLHARINI et. al., 2017). Através dos resultados obtidos 

podemos constatar as causas dessas alterações, como por exemplo, clima, áreas e formas 

de ocupação, atividades econômicas como extração de minério (QUESADA et. al., 2017). 

Com o objetivo de facilitar, de maneira efetiva e econômica, a caracterização e 

análises físicas do meio o sensoriamento remoto é um importante instrumento pois o 

desenvolvimento de diversos satélites e dados derivados deste (ANDRADE et. al., 2018). 

O geoprocessamento e os Sistemas de Informações Geográficas – SIG tornaram-se 

ferramentas que utilizam esses dados na elaboração de estudos do uso da terra e cobertura 

vegetal, o que proporciona facilidade na compreensão da realidade do ambiente (ALVES 

et al., 2019).  

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) é uma das aplicações, 

realizada em ambiente SIG, entre bandas espectrais, que utiliza operações matemáticas 

entre as bandas do infravermelho próximo e vermelho. É uma técnica muito utilizada para 

estimativa de cobertura vegetal e é fortemente utilizada como auxílio na detecção de 

mudança no uso e cobertura do solo (MELLO et. al., 2011). 

As ações humanas têm provocado alterações no meio ambiente, sejam elas 

positivas ou negativas, tais fatores evidenciam a importância de pesquisas referentes ao 

assunto. Nesse sentido, esta pesquisa objetivou realizar uma análise temporal da cobertura 

vegetal densa e secundária, área antropizada e hidrografia com utilização de imagens de 

satélite, para o município de Abaetetuba, Pará.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 A área de estudo é o município de Abaetetuba, localizado na região nordeste do 

estado do Pará (Figura 1), a 125 quilômetros de distância da capital do estado, Belém. 
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Seu território total possui cerca de 1.610,651 km², tendo como principal afluente o rio 

Maratauira. A população do referido município é estimada em 156.292 de habitantes 

(IBGE, 2019). 

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Quanto às características de fisiografia, Abaetetuba apresenta solo do tipo amarelo 

distrófico. A cobertura vegetal original é representada pela Floresta Hileiana (floresta 

densa de terra firme), com porções de floresta secundária intercalada com cultivos 

agrícolas. Quanto ao clima, este apresenta altas temperaturas, inexpressiva amplitude 

térmica, e precipitações ambulantes (IDESP, 2011). 

 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 Para realização desse trabalho foram utilizadas imagens dos sensores TM e OLI 

dos satélites Landsat 5 e 8 das orbitas/pontos 223/61 e 223/64, para os anos de 2008, 2013 

e 2017, obtidas junto à base do Serviço Geológico dos Estados Unidos –USGS. A escolha 

dos anos de análise teve como base o objetivo de se analisar possíveis alterações na 

configuração da paisagem e, também, baseou-se na disponibilidade de imagens de satélite 

para a área de estudo. 

As imagens disponibilizadas pelo sensor TM, Landsat 5, possuem sete bandas, 

das quais foram utilizadas as bandas 5 (infravermelho médio), 4 (infravermelho próximo) 
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e 3 (vermelho), enquanto as imagens do sensor OLI-Landsat 8, possuem nove bandas, 

sendo utilizadas as bandas 6 (infravermelho médio), 5 (infravermelho próximo) e 4 

(vermelho) para realização da composição colorida RGB, do tipo falsa cor.  

O processamento das imagens foi realizado no software ENVI 5.3, enquanto a 

análise quantitativa foi efetuada no software ArcMap 10.1. 

 

2.2.1 Processamento de imagens 

As imagens coloridas das órbitas/pontos obtidas foram agrupadas a partir da 

ferramenta de construção de mosaico. Em seguida, a imagem resultante foi reprojetada 

para o sistema de coordenadas UTM, Datum Sirgas 2000 zona 22 S e recortada, com o 

uso da ferramenta “clip”, para extração dos dados e informações correspondentes somente 

ao município de Abaetetuba.  

Posteriormente, às etapas anteriores, foi aplicado o NDVI - Normalized 

Difference Vegetation Index (Índice de Vegetação Normalizado), o qual consiste em uma 

equação matemática que possui como variáveis as bandas espectrais do vermelho (V) e 

infravermelho próximo (IVP): NDVI: IVP – V / IVP + V.  

É possível determinar através do NDVI a densidade de fitomassa foliar 

fotossinteticamente ativa, à medida que aumenta a quantidade de vegetação verde, 

aumenta a reflexão na banda do infravermelho próximo, realçando a vegetação e 

facilitando a identificação de distintas áreas vegetadas (FAUST et. al., 2016). 

Os produtos obtidos foram convertidos para arquivos de classificação e divididos 

em quatro classes como demonstrado no quadro 1. Foram consideradas além das classes 

de vegetação, as áreas consideradas antropizadas e água, com o intuito de identificar os 

locais sem vegetação de maneira mais especifica.  Em seguida os arquivos foram 

exportados em formato vetorial. 

 

Quadro 1 - Classes temáticas definidas. 

Classe Descrição 

Vegetação Densa 
Vegetação arbórea pouco alterada ou sem alteração, com formação 

de dossel contínuo. 

Vegetação Secundária 
Áreas que se encontram em processo avançado de regeneração da 

vegetação após a supressão total da vegetação florestal.  

Área Antropizada Área cujas características originais foram alteradas. 

Água Engloba todos os corpos hídricos: rios lagos e açudes. 

Fonte: autores, 2019. 
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2.2.2 Análise quantitativa  

Os arquivos exportados foram trabalhados no ambiente do Software ArcMap 10.1, 

para a confecção dos mapas temáticos. Ademais, os dados referentes ao quantitativo de 

área de cada classe foram passados para o Software Excel 2016 e, posteriormente, foram 

tabulados para a produção do gráfico. De maneira complementar a pesquisa foi efetuado 

um recorte temporal de literaturas dos últimos 5 anos, afim de selecionar conteúdos mais 

atuais sobre o assunto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do processamento dos dados verificou-se que o município de Abaetetuba 

apresentou maior quantitativo, em hectares, da classe vegetação densa em todos os anos 

analisados. Foram observadas também, mudanças com redução da classe vegetação 

densa. Em contrapartida, houve o aumento da área de vegetação secundária e área 

antropizada, e a hidrografia manteve o quantitativo em todos os anos.  

O gráfico a seguir apresenta as variáveis determinadas para especificação da 

utilização do solo dentro do município e os valores, em hectares, representativos de cada 

classe para todos os anos analisados (Figura 2). 

 
Figura 2 – Quantitativo de classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

A classe vegetação, de maneira comparativa, apresentou maior quantitativo no 

ano de 2008, com cerca de 61,38%. As áreas de vegetação secundária tiveram aumento 
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gradativo, em 2008 com 8,13%, 2013 com 8,52% e 11,10%, em 2017 em que o ano 

demonstrou aumento mais significativo, em relação aos outros anos analisados.  

A classe hidrografia, ao longo dos anos, não demonstrou a ocorrência de 

alterações no curso do rio. E manteve, assim, o quantitativo ocupando em média 25% do 

território nos anos de 2008 (39447,50 ha), 2013 (41002,83 ha) e 2017 (39767,36 ha).  

Observa-se, também, um crescimento de 9,26% da classe de área antropizada no 

intervalo dos anos avaliados, 2008, 2013 e 2017. Em 2008, esta classe ocupava 6% da 

área do município e em 2017 passou a ocupar 8,28%. Contudo, em ambos os anos, o 

percentual de área urbanizada não se caracterizou de maneira elevada quando comparada 

com as demais classes. 

A distribuição das classes analisadas seguiu a configuração mostrada na figura 3. 

É possível observar que a classe de vegetação densa sofre fragmentação a partir da 

conversão para outras classes de uso da terra. As áreas de vegetação secundária no 

primeiro ano de análise se encontravam mais acentuadas.  

 
Figura 3 – Mosaico de mapas uso do solo. 

Fonte: autores, 2019. 
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A classe vegetação densa obteve perca de 12025,96 ha, o que pode indicar 

tendência de decréscimo. Tal fator é reflexo do desenvolvimento antrópico, que 

consequentemente acarreta mudança da paisagem, e também, as florestas vêm sendo 

substituídas por pastagens e reflorestamentos. 

Os resultados obtidos por Silva et. al. (2017) demonstraram que o processo de 

adensamento urbano levou à diminuição da vegetação, fazendo com que haja a 

preocupação acerca dos limites do desenvolvimento urbano o desenvolvimento urbano e 

a conservação de ambientes naturais.  

De acordo com Bentes et. al. (2018) este crescimento pode estar associado à falta 

de uma gestão ambiental e urbanística, aliado a outros fatores resultando no aumento 

desordenado, o que consequentemente, pode gerar impactos ambientais. 

É possível observar que ocorreu uma transformação das áreas de vegetação densa 

longo do período verificado, na região sul e nordeste, pois as mesmas perderam espaço 

devido as áreas de antropização que sofrerem visível avanço. Segundo Silva et. al. (2019), 

foi possível constataram que no município de Abaetetuba ocorre a conversão da área de 

vegetação nativa, pois a cobertura vegetal sofrer processo de antropização. 

As áreas desflorestadas no município indicam que as demais formas de uso do 

solo (Vegetação secundária, Área antropizada) parecem se contrapor a classe Vegetação 

densa. De acordo com estudos realizados por Pereira et al. (2018) essa afirmativa pode 

ser justificada devido ao desmatamento, que pode ser estimulado por algumas das 

atividades desenvolvidas na região.  

A classe de vegetação secundária apresentou visível crescimento de 4780,41 ha 

nesse triênio, o que é equivalente a 9,29%. É importante destacar que essas áreas podem 

estar em processo de transformação para a classe vegetação, a qual é o processo avançado 

de regeneração da vegetação, haja vista que estão em processo de regeneração após terem 

sido desmatadas.  

Durante os anos, o grande número de área antropizada concentrou-se na região 

central do município, nas margens do rio, devido a área urbana está localizada nessa 

região. Pode-se observar, também, que há área antropizada nas extremidades das regiões 

de ilhas localizadas na região noroeste no município.  

Em contrapartida, estudo realizado por Eduvirgem et. al. (2018) para o ano de 

2017 revelou diminuição da influência antrópica ao longo dos anos nas áreas de 
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preservação permanente, o que contribui na diminuição da carga de sedimentos nos cursos 

d´água. 

De acordo com Gonçalves et. al. (2017) a economia do município de Abaetetuba 

baseia-se nas atividades de extrativismo vegetal, na agricultura, com produção de 

mandioca e o açaí além do extrativismo animal tendo como principal produto a pesca, o 

que justifica uma parte do desenvolvimento urbano estar concentrado nas margens do rio 

Maratauira.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como resultado da análise pode-se constatar que o município de Abaetetuba 

sofreu alterações na configuração paisagística durante o período analisado na pesquisa. A 

cobertura vegetal sofreu conversão para outros tipos de usos, mesmo que pouco 

acentuadas. As áreas de antropização, apesar de não representarem quantitativo elevado 

no município, em relação à cobertura vegetal, merecem destaque pelo avanço. A análise 

realizada pode contribuir para a gestão e o monitoramento ambiental do município. 
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RESUMO  

As mudanças de uso e cobertura do solo são tidas como causadoras de grande degradação 

ambiental à medida que a floresta é convertida em outros usos. No Estado do Pará a 

principal atividade responsável pelo desmatamento é a pecuária, logo deve-se realizar 

estudos visando a identificação dessas conversões no uso do solo devido a proteção do 

meio ambiente. Por esse motivo, o objetivo desse trabalho foi analisar o desmatamento 

no município de São Felix do Xingu/Pará. Para o levantamento inicial da pesquisa 

utilizou-se vários artigos base além de boletins de referência para a análise e 

contextualização da construção da pesquisa. Para o desenvolvimento do estudo foram 

utilizados dados fornecidos do instituto de dados espaciais – INPE do portal TerraBrasilis 

que disponibiliza dados diários, mensais e anuais sobre os índices de desmatamento e 

degradação nas regiões brasileiras e quais atividades são exploradas. A partir disso, 

identificou-se os números de atividades degradativas no município de São Félix do 

Xingu, este apresenta cerca de 1.122,08 km² de degradação de acordo com o mês de 

outubro de 2019, e um total de avisos/alertas de 2.599 referente as atividades exploradas: 

Desmatamento com solo exposto no total de 12.264 alertas e logo em seguida vem 

Cicatriz de incêndio florestal com 2.043 alertas e Degradação com 1.869 alertas entre 

outros que também são retidos na floresta como desmatamento como a vegetação, 

mineração, corte seletivo tipo 1 (desordenado), corte seletivo tipo 2 (geométrico). A partir 

dos resultados fica-se nítido que as principais atividades econômicas que provocam a 

degradação florestal no município são a Cicatriz de incêndio florestal: agricultura e 

Degradação: mineração. 

Palavras-chave: Amazônia. Uso e Cobertura do Solo. Queimadas.  

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia é considerada a maior floresta tropical existente e apresenta uma 

ampla biodiversidade. Porém, vem sendo submetida a pressões ambientais nas últimas 

décadas, tanto pressões diretas advindas dos desmatamentos e dos incêndios florestais, 

como pressões resultantes do aquecimento global. Em relação ao desmatamento, esse tem 

se tornado de extrema importância devido ao aumento significativo nas últimas décadas. 

Para Margulis (2003), as principais causas do desmatamento na Amazônia são a 

conversão de floresta em pastagens para a criação de gado, o corte e a queima da floresta, 

e a implantação de cultivos de grãos em larga escala. Dessas causas, a expansão da 

pecuária bovina é a mais importante, principalmente pela conversão de florestas em 

pastagens (RIVEIRO, 2009). 

O mapeamento do uso e cobertura do solo é de extrema importância, haja vista 

que o uso de forma inadequada ocasiona degradação do meio ambiente. Com este 

mapeamento facilita a detecção e identificação de áreas exploradas de forma incorreta e, 

com localização precisa, possibilita a tomada de decisões pelos órgãos competentes 

encarregados da fiscalização. Para tanto, Ferreira et al. (2005) destacam que o estudo do 

uso e ocupação consiste em caracterizar a vegetação que reveste o solo ou conhecer de 

que forma o homem está utilizando a área por ele ocupada.  

Desta forma, Santos (2004) destaca que o conhecimento do uso da terra é cada 

vez mais importante para uma nação solucionar os problemas decorrentes do hábito do 

desenvolvimento ao acaso, de maneira incontrolada, provocando assim a deterioração 

ambiental, destruição dos solos e de terras agricultáveis e a perda do hábitat da fauna 

silvestre. Ainda o mesmo autor, relata que o levantamento do uso do solo é uma etapa 

indispensável para o planejamento rural de uma região, pois é um dos melhores 

indicativos das propriedades do solo.  

Sousa et al. (2017) destacam que para um melhor entendimento na dinâmica 

provocada pelas mudanças de uso e cobertura da terra é necessário mapear e monitorar 

as diversas formas de uso. Para isso, tem se utilizado o Sensoriamento Remoto e o 

Geoprocessamento. Segundo Batistella (2005) estas técnicas têm papel fundamental no 

entendimento das transformações atuais e futuras na paisagem amazônica, além de 

fornecer uma maior eficácia no sistema de monitoramento porque possibilita aprimorar 

ações de prevenção e combate, além do acompanhamento de uma possível tendência do 

desmatamento da área monitorada.  
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Mediante o exposto, o objetivo do presente trabalho consiste em analisar o 

desmatamento no município de São Felix do Xingu/Pará, utilizando como subsidio 

técnicas e informações de vários projetos merecendo o devido destaque o portal 

TerraBrasilis do Projeto de Detecção de Áreas Desflorestadas em Tempo Real (DETER) 

ambas desenvolvidas pelo Instituto de Dados Espaciais (INPE).  

  

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O referido estudo foi sobre o município de São Félix do Xingu (Figura 1), 

pertencente a Mesorregião do Sudeste Paraense e Microrregião de São Félix do Xingu, é 

um município do Parque Nacional da Serra do Prado cuja as coordenadas é 6° 38’ 29” S 

e 51° 58’ 44” W e ocupa uma área territorial de 84.212 km² IBGE (2011), e uma 

população estimada de 128.481 habitantes (IBGE, 2019). Seus limites são com os 

municípios de Senador José Porfirio, Anapu, Novo Repartimento ao Norte, região do 

Mato Grasso ao sul, municípios de Marabá, Parauapebas, Ourilândia do Norte, Tucumã, 

Cumaru do Norte a leste e o município de Altamira a oeste. 

 
Figura 1 – Mapa de Localização. 

 

Fonte: Manuela Braga, 2019. 
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2.2 TIPO DE PESQUISA 

Para o levantamento inicial da pesquisa foi-se utilizado vários artigos base além 

de boletins de referência para a análise e contextualização da construção da pesquisa. Em 

relação ao tipo da pesquisa é considerada exploratória-descritiva, pois foram analisadas 

vários aspectos relacionadas ao estudo e as principais causas da degradação na região de 

são Félix do Xingu. E quanto à natureza, é qualitativa-quantitativa, visando a análise dos 

dados de forma clara e objetiva, tendo em vista os critérios e valores ambientais e a áreas 

a serem identificadas que estão sendo afetadas. 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

Para o desenvolvimento do estudo foram utilizados dados fornecidos do instituto 

de dados espaciais – INPE do portal TerraBrasilis que disponibiliza dados diários, 

mensais e anuais sobre o índices de desmatamento e degradação nas regiões brasileiras e 

quais atividades são exploradas. 

O foco da pesquisa foi realizado com intuito nos dados diários que são levantadas 

pelo DETER – Detecção de Desmatamento em Tempo Real, cuja sua finalidade é um 

levantamento rápido de alertas de evidencia e alteração da cobertura florestal na 

Amazônia feita pelo INPE. O DETER foi criado com a finalidade de dar suporte as 

fiscalizações e controle de desmatamento que vem ocorrendo em determinadas regiões 

brasileiras e da degradação florestal realizadas por vários órgãos competentes como o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

 

2.4 ANÁLISE DE DADOS 

A busca partiu pelo município onde o portal TerraBrasilis por meio de triagem 

apresentou o maior índice de degradação florestal que é o caso do município de São Felix 

do Xingu como o pioneiro nos índices de alerta de degradação no estado do Pará. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os alertas expostos pelo DETER são mapeados por várias classes e composta por 

níveis de alertas de desmatamento/degradação e alteração da cobertura florestal e são 

divididos em dois grupos. O primeiro nível é composto por desmatamento (alertas), 

degradação e exploração madeireira e a cada classe existe várias outras subclasses que 

seria o segundo nível composto por desflorestamento com solo exposto, desmatamento 
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com vegetação, mineração, degradação, cicatriz de incêndio florestal, corte seletivo tipo 

1 (desordenado) e corte seletivo tipo 2 (geométrico) conforme a (Tabela 1) e a (Figura 2) 

são referente ao polígono disponível pelo DETER das classes e subclasses do município 

de São Félix do Xingu dos anos 2016, 2017, 2018 e 2019. 

 
Tabela 1 – Detalhamento das classes e subclasses pelo portal TerraBrasilis. 

 

Fonte: INPE, 2019. 

 

Figura 2 – Representação das classes e subclasses. 

 
Fonte: Manuela Braga, 2019. 
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O alerta de degradação da plataforma TerraBrasilis/DETER e a ocorrência de 

desmatamento de acordo com Pinto et al. (2017) essas áreas são modalidades de uso e 

cobertura do solo e consolidação de práticas arcaicas do trato com o solo a exemplo do 

fogo para abertura de novas áreas principalmente para as questões da fronteira 

agropecuária. De acordo com dados do projeto DETER são processados dados com a 

finalidade de gerar mapas e planilhas para que se tenha uma orientação mais eficiente aos 

órgãos competentes de fiscalização. Por isso torna-se importante e evidente a observação 

de um desempenho fundamental na questão da detecção rápida de tais devastações que a 

biosfera vem sendo diagnosticada e monitorada (DINIZ et al, 2015). 

Com base em dados fornecidos do Dashboard de avisos/DETER sobre os números 

de atividades degradativa da região sudeste do Pará levando em consideração o ranking 

do município mais degradado que é São Félix do Xingu com cerca de 1.122,08 km² de 

degradação de acordo com o mês de outubro de 2019, e um total de avisos/alertas sobre 

o que vem ocorrendo na região e com um total de alerta de 2.599 referente as atividades 

exploradas: Desmatamento com solo exposto no total de 12.264 alertas e logo em seguida 

vem Cicatriz de incêndio florestal com 2.043 alertas e Degradação com 1.869 alertas entre 

outros que também são retidos na floresta como desmatamento como a vegetação, 

mineração, corte seletivo tipo 1 (desordenado), corte seletivo tipo 2 (geométrico). 

Neste contexto, são desenvolvidos através de dados estatísticos gráficos (Figura 

3) cedidos pelo DETER entre os anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 com o intuito de 

uma análise de regressão múltipla das respectivas épocas. É preciso contribui com os 

dados para ser ter mais agilidade e contenção e intervenção das 

queimadas/desmatamentos ilegais (MESQUITA, 2007). 

Figura 3 – Gráfico do índice de degradação por anos. 

 

Fonte: INPE, 2019. 
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A Floresta Amazônia tem passado por processos de mudança devido as agressões 

antrópicas no uso e cobertura da terra associadas a diversas atividades econômicas e sem 

um conhecimento sustentável de tais situações (SOUSA, 2017). O Estado do Pará que é 

uma unidade de federação com maior perda de vegetação e os municípios que mais 

contribuem são as mesorregião sudeste de acordo com (SOUZA, 2017). Torna-se 

evidente na (Figura 4) um total de avisos de desmatamento e degradação de 43.450 km² 

e tudo gira em volta das atividades retiradas e queimadas da floresta. 

Figura 4 – Gráfico de degradação por estado em km². 

 
Fonte: INPE, 2019. 

 

A partir dos resultados de detecções de áreas por classes de acordo com Souza 

(2017) fica-se nítido que as principais atividades econômicas que provocam a degradação 

florestal nos municípios/regiões quando comparado e a Cicatriz de incêndio florestal: 

agricultura e Degradação: mineração (Figura 5). 
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Figura 5 – Gráfico das atividades que mais degradam a região de São Félix do Xingu. 

 

Fonte: INPE, 2019. 

 

Portando, foi analisado o gráfico em termos anuais para se ter a comparação final 

de todas as brechas causadas no estado do Pará de acordo com a tabela do projeto 

TerraBrasilis (Figura 6). Por conseguinte, o ano de 2015 foi o alvo mais degradado dá 

região e de acordo com Souza et al (2017), mesmo que o cenário esteja caminhando para 

o controle do desflorestamento na Amazônia as taxas ainda encontram-se elevadas devido 

à forte predominância econômica da área que e a extração de madeira e a pecuária. 

Segundo dados do Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite 

(PRODES), em 2015 perdeu-se aproximadamente 6.207 km² de floresta este número 

representa um aumento de 24% comparada aos anos anteriores. Assim, a região de São 

Félix do Xingu é considerada um hotspot no estado do Pará por apresentar tais 

perturbações no ecossistema. 
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Figura 6 – Gráfico do índice de degradação por anos em km². 

 

Fonte: INPE, 2019. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base no estudo identificou-se que o município com maior número de 

atividades degradativas na região sudeste do Pará é São Félix do Xingu com cerca de 

1.122,08 km² de degradação de acordo com o mês de outubro de 2019. Esse município 

apresentou um total de alertas de 2.599 referente as atividades exploradas: Desmatamento 

com solo exposto no total de 12.264 alertas e logo em seguida vem Cicatriz de incêndio 

florestal com 2.043 alertas e Degradação com 1.869 alertas. 

A partir dos resultados de detecções de áreas por classes ficou nítido que as 

principais atividades econômicas que provocam a degradação florestal no município 

foram agricultura e mineração 

Portanto, esta avaliação comprovou que as dinâmicas das classes de uso e 

cobertura do solo estão baseadas na consolidação da agricultura e mineração como uma 

das principais variáveis na matriz econômica do município.  Logo, deve-se ter maior 

fiscalização por parte dos orgãos públicos nessas áreas, uma vez que a exploração illegal 

e a pressão pelos recursos naturais está aumentando com o passar dos anos. 
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RESUMO  

O recente surto de infecções por vírus Zika (ZIKV) nas Américas representa uma séria 

ameaça à saúde pública global. A protease viral NS2B-NS3 processa a poliproteína viral 

e é essencial para a replicação do vírus, tornando-o um atraente alvo de drogas antivirais. 

Os inibidores de protease derivados de substrato foram investigados, mas continua sendo 

um desafio desenvolvê-los em drogas. Análogos aos nucleosídeos são uma classe 

importante de agentes antivirais atualmente comumente usados como agentes 

terapêuticos para infecções virais humanas. Este trabalho relata um estudo de docagem 

molecular de quatro análogos a nucleosídeos contra a protease ZIKV NS2B-NS3, com o 

objetivo de analisar as interações e identificar candidatos promissores a inibir essa 

enzima. Nossos resultados demostraram que os inibidores apresentaram ligações de 

hidrogênios com os resíduos His51 e Ser135 pertencentes a tríade catalítica da enzima, 

além dos resíduos Asp129, Tyr130, Tyr150, Tyr161 pertencentes ao subsítio S1 e Gly151, 

Asn152, Gly153 pertencentes ao subsítio S2 que são resíduos chaves no processo de 

inibição desse alvo, tornando-os candidatos promissores para ensaios biológicos.  

 

Palavras-chave: Zika. NS2B-NS3. Nucleosídeos.  
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1. INTRODUÇÃO  

 O vírus Zika (ZIKV) é um flavivírus transmitido por mosquitos, conhecido desde 

1947, mas historicamente só causou sintomas leves como febre em cerca de 20% dos 

indivíduos infectados e raramente causava complicações graves (HEYMANN et al., 

2016). 

 A infecção pelo ZIKV tem sido associada a vários efeitos, incluindo microcefalia 

congênita, defeitos cardíacos e síndrome de Guillain (MLAKAR et al., 2016; WILDER-

SMITH et al., 2017). Desde a onda de surtos recentes, várias vacinas estão avançando no 

processo clínico (FERNANDEZ; DIAMOND, 2017).  

No entanto, espera-se que haja desafios significativos associados à vacina contra 

o ZIKV, uma vez que os flavivírus têm um histórico de promoção da melhora da infecção 

mediada por anticorpos (MALONE et al., 2016). Até o desenvolvimento de uma vacina, 

a terapêutica de pequenas moléculas é um candidato promissor tanto como tratamento 

quanto como profilático. 

 O ZIKV contém um genoma de RNA de fita única de sentido positivo que codifica 

um único polipeptídeo de 3419 aminoácidos de comprimento, que é clivado para formar 

três proteínas estruturais (capsídeo, pré-membrana e envelope) e sete proteínas não 

estruturais (S1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5) (COX; STANTON; 

SCHINAZI, 2015). O NS3 contém a tríade catalítica e, juntamente com a transmembrana 

NS2B (que ancora o NS3 ao retículo endoplasmático), juntos formam a protease NS2B-

NS3, que é crítica para a replicação e sobrevivência viral (KANG; KELLER; LUO, 

2017).  

Dado o papel crítico desempenhado pelo NS2B-NS3, é um alvo atraente para 

inibidores de pequenas moléculas. Embora alguns inibidores tenham sido avaliados, até 

o momento nenhum deles apresentava perfis aceitáveis de avanço por meio de ensaios 

pré-clínicos, ressaltando a necessidade crítica da descoberta de novos fármacos ou 

vacinas (BOWEN et al., 2019; LEI et al., 2016; LI et al., 2018).  

Um estudo recente teve como alvo a enzima NS2B-NS3 e eles identificaram certos 

compostos como o inibidor da protease (SHIRYAEV et al., 2017). No entanto, os 

compostos identificados são altamente solúveis em água e hospedam parâmetros 

farmacocinéticos desfavoráveis.  

Os autores sugeriram estudos adicionais para identificar inibidores com 

parâmetros farmacocinéticos favoráveis (SHIRYAEV et al., 2017). 
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Análogos a nucleosídeos são uma classe importante de agentes antivirais 

atualmente comumente usados como agentes terapêuticos para infecções virais humanas, 

incluindo infecções por vírus da AIDS e hepatite B, citomegalovírus e vírus do herpes 

simplex (DE CLERCQ; NEYTS, 2009). Esses agentes são geralmente seguros e bem 

tolerados, uma vez que direcionam as polimerases virais, mas não celulares, e causam a 

interrupção prematura da síntese do ácido nucléico viral (DE CLERCQ; NEYTS, 2009). 

Eyer e colaboradores (EYER et al., 2016) estudaram uma série de 16 compostos 

análogos a nucleosídeos quanto a sua capacidade de inibir a replicação de ZIKV em 

culturas de células, sugerindo que esses compostos podem representar candidatos 

promissores para o desenvolvimento de antivirais específicos contra o ZIKV. 

Sendo assim, no presente estudo, realizamos um estudo teórico de docagem 

molecular para identificar potenciais candidatos promissores para futuros ensaios 

biológicos para o desenvolvimento de antivirais específicos contra o Protease NS2B-NS3 

do ZIKV.   

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

As estruturas dos ligantes foram extraídas da literatura, Figura 1, (YIN et al., 

2009). As moléculas foram desenhadas, otimizadas e, posteriormente, realizada uma 

análise vibracional para confirmação dos pontos estacionários de acordo com a 

metodologia proposta por Costa e colaboradores (COSTA et al., 2018).  

Para as simulações de docagem molecular utilizou-se o programa Molegro Virtual 

Docker (MVD) 5.5 (DIAS; DE AZEVEDO JR., 2008) e o modelo cristalográfico da 

enzima protease NS2B/ NS3 do ZIKV ( http://www.pdb.org , ID: 5H4I). 

 O receptor e os ligantes foram preparados, usando um módulo de preparação 

padrão do MVD. Para cada complexo, átomos de hidrogênio foram adicionados e as 

cargas atômicas parciais padrões do programa foram atribuídos. 

 Os cálculos de docagem foram efetuados através da função de pontuação 

MolDock, com uma resolução de grade de 0,3 Å. Os ligantes foram rastreados 

virtualmente contra o sítio catalítico da protease NS2B/NS3, essa região foi definida 

como uma região esférica de 15 Å. Para cada complexo, os cálculos foram executados 

gerando diferentes conformações utilizando o algoritmo MolDock optimizer. 

Figura 1 – Estrutura utilizadas nesse estudo. 
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Fonte: Autores. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Inicialmente, por meio de uma inspeção visual, verificou-se que todos os quatro 

ligantes se encaixaram no sítio ativo da protease NS2B-NS3 (Figura 2). 

 
Figura 2 – Poses do acoplamento molecular no sitio ativo da enzima NS2B-NS3 do ZIKV. 

 

Fonte: Autores. 
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Na tabela 1 são apresentadas as energias de afinidade entre os quatro ligantes e a 

estrutura cristalina da protease NS2B-NS3 do ZIKV. Percebe-se que os ligantes 1, 2 e 3 

apresentam energia bem próxima, por outro a lado o ligante 4 apresentou uma melhor 

energia, o que permite afirmar que esse ligante apresenta uma maior afinidade entre os 

quatro com a estrutura cristalina da protease NS2B-NS3 do ZIKV. 

 
Tabela 1 – Energia de afinidade, em Kcal/mol, gerada pelo programa MVD. 

Ligantes MolDock Score (Kcal/mol) 

Ligante 1 -109.564 

Ligante 2 -109.774 

Ligante 3 -109.393 

Ligante 4 -134.987 
Fonte: Autores. 

 

Além das energias de afinidade os cálculos de docagem molecular permitiu que 

fossem analisadas as interações de hidrogênio entre os quatro ligantes com os resíduos 

chaves do sítio catalítico da enzima protease NS2B/ NS3 do ZIKV, como mostrado na 

figura 3. 

Figura 3 – Estrutura cristalina da protease NS2B-NS3 do ZIKV no complexo com os ligantes 1 

(a), 2 (b), 3 (c) e 4 (d). As interações de hidrogênios são mostradas em linhas tracejadas e azul. 

 

Fonte: Autores. 
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Os ligantes 1, 2, 3 e 4 apresentaram ligações de hidrogênios com os resíduos His51 

e Ser135 pertencentes a tríade catalítica da enzima (PHOO et al., 2016), como pode ser 

observado na figura 3. Li e colaboradores (2017), realizaram um estudo de acoplamento 

molecular e demostraram que os resíduos de His51 e Ser135 estabilizam o complexo 

molecular via ligações de hidrogênios (LI et al., 2017). Já foram relatados na literatura 

que um inibidor mais eficaz do NS2-NS3 do ZIKV foi capaz de se ligar através de ligação 

de hidrogênio com os resíduos catalíticos do sítio ativo da enzima His51 e Ser135 (LEI 

et al., 2016; NITSCHE et al., 2017; PHOO et al., 2018). 

Vale ressaltar, também, que além das interações com os resíduos da tríade 

catalítica, os ligantes apresentaram interações de hidrogênios com os resíduos dos 

subsítios S1 (Asp129, Tyr130, Tyr150, Tyr161) e S2 (Gly151, Asn152, Gly153), ver 

figura 3. Interações com resíduos dos subsítios, juntamente com os da tríade catalítica, já 

foram relatados na literatura mostrando que ajudam na afinidade de ligação e contribuem 

para as características inibitórias dos compostos (BOWEN et al., 2019; LEI et al., 2016; 

PHOO et al., 2016, 2018; ZHANG et al., 2016), corroborando com os nossos resultados 

de acoplamento molecular.  

Sendo assim, os cálculos de docagem molecular apresentaram suporte para uma 

análise das interações dos quatro análogos de nucleosídeos no sítio de ligação da enzima 

NS2-NS3 do ZIKV, além de estar de acordo com os resultados da literatura e, com isso, 

podendo ser utilizadas para futuros ensaios biológicos frente a esse alvo enzimático. 

 

4. CONCLUSÃO  

Os cálculos de docagem molecular permitiram identificar que os análogos a 

nucleosídeos são promissores em agir contra a enzima NS2-NS3 do ZIKV. Os quatro 

ligantes apresentaram interações com resíduos chave para os processos de 

reconhecimento molecular e de inibição deste alvo. Além disso, as interações de 

hidrogênio observadas entre os ligantes e os resíduos do sítio ativo corroboraram com 

resultados existentes na literatura para o modelo cristalográfico da enzima em estudo que 

reforça a ideia de que esses compostos podem ser utilizados para futuros ensaios 

biológicos.  
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RESUMO  

Este trabalho teve como objetivo caracterizar a variação da temperatura no município de 

Belém-PA, haja vista que o aumento de habitantes na cidade de Belém quase 

quadruplicou em 57 anos, passando de 402.170 habitantes no ano de 1961 para 1.485.732 

habitantes em 2018. Para isso o presente trabalho, utilizamos métodos estatísticos e o 

programa R para geração de gráficos e tabelas. Os dados de temperatura utilizados são 

oriundos do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Recorremos aos respectivos 

anos, pois os dados mais antigos fornecidos pelo site do instituto foi 1961 enquanto o 

mais recente foi 2018, 57 anos de diferença, os anos de 1980 e 1999 foram selecionados 

para haver um intervalo igual entre essas datas, de 19 anos, respectivamente. Por meio 

dos gráficos e tabelas, podemos visualizar que não houve variação de temperatura entre 

os meses. Entretanto, se fez presente com relação aos anos, destaque para a relação entre 

o primeiro ano e o último ano analisado. Dessa forma, podemos constatar que a maior 

variabilidade térmica está no intervalo de 1961-2018 o qual esse valor estatístico se difere 

de todos os outros. E o menor valor apresentado foi no intervalo de tempo de 1999-2018 

que, estatisticamente é igual ao intervalo de tempo de 1980-1961. 

Palavras-chave: Clima. Urbanização. Estatística. 

Área de Interesse do Simpósio: Estatística Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

 As condições atmosféricas estão diretamente ligadas ao cotidiano do ser humano. 

Desse modo, a variação da temperatura influenciou diretamente o deslocamento, tipo de 

abrigo, vestuário e, até a alimentação do homem primitivo (REVISTA GEONORTE, 

2012). A necessidade de conhecer o clima não mudou, pois continua sendo essencial 

conhecer as características climáticas para o planejamento do espaço urbano e rural, 

maximizando de forma eficiente os investimentos de recursos públicos e privados nas 

atividades produtivas e de infraestrutura. Segundo AYOADE (1991), clima é a síntese do 

tempo num dado lugar durante um período de aproximadamente 30-35 anos. O clima, 

portanto, refere-se às características da atmosfera, inferidas de observações contínuas 

durante um longo período. Nesse sentido, abrange um maior número de dados do que as 

condições médias do tempo em uma determinada área. Ele inclui considerações dos 

desvios em relação às médias (isto é, variabilidade), condições extremas e as 

probabilidades de ocorrência de determinadas condições de tempo. 

Segundo MENDES E BERNARDES (2012), quando trabalhado em escala local, 

observa-se que a ação antrópica vem influenciando amplamente nas variações climáticas, 

sobretudo com o aumento populacional como um dos fatores o êxodo rural e o avanço 

das tecnologias. É através de várias atividades que o homem consegue interferir no 

comportamento do clima, sendo que muitas vezes essas alterações quase não são 

percebidas diretamente ao longo do ano. A expressão “clima urbano” é um dos maiores 

e clássicos exemplos dessas alterações. As áreas urbanas, por serem constituídas de 

materiais com características bem distintas em relação às áreas adjacentes fazem com que 

certos fenômenos atmosféricos sejam percebidos com maior frequência.  Deste modo, 

segundo o IBGE, o aumento de habitantes na cidade de Belém quase quadruplicou em 57 

anos, passando de 402.170 habitantes no ano de 1961 para 1.485.732 habitantes em 2018 

sendo que nesse período as grandes cidades vêm sofrendo as consequências do 

crescimento populacional, de seu mau planejamento urbano, com deficiente ordenamento 

territorial e o errôneo modelo de desenvolvimento. 

O meio ambiente urbano tem sua capacidade de suporte excedida a cada dia, 

consumindo mais do que o necessário e gerando mais resíduos que o ambiente pode 

assimilar (MENDES E BERNARDES, 2012). Uma das consequências geradas pelo 

processo de ocupação populacional e desenvolvimento econômico nas cidades é o 

fenômeno Ilha Urbana de Calor que dentre outros, LOMBARDO (1985) repercute 
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diretamente no conforto térmico das pessoas que elas habitam devido área na qual a 

temperatura da superfície ser mais elevada que as circunvizinhas. Quantidades de ar 

quente se fazem presentes em maior concentração no centro das cidades que sofrem com 

esse desequilíbrio. E essa condição dificulta a evaporação, reduz o poder de dispersão dos 

poluentes atmosféricos gerados trazendo complicações para a vida no meio urbano. 

 Nas últimas décadas, a cidade de Belém tem sofrido com esses problemas devido 

ao crescimento populacional e a urbanização desenfreada. A cidade de Belém (PA) está 

localizada às margens da Baía do Guajará (lat.01°26’06” S; long.48°26’16” W e alt.16m), 

situada a uma distância de aproximadamente 100 km do Oceano Atlântico. Belém possui 

clima quente e úmido, com temperatura média de 26º C, umidade relativa do ar variando 

entre 80 a 90% (Abreu et al,2004) e precipitação média anual de 2783,8 mm variando 

entre 2054,7 mm a 3753,9 mm. Caracterizada por dois períodos distintos de quantidade 

de precipitação, o chuvoso que se estende de dezembro a maio e o menos chuvoso de 

junho a novembro.  Com isso, faz-se necessário retratar a variação térmica da cidade de 

Belém a fim de haver possíveis soluções para retardar a oscilação de temperatura. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente artigo foi elaborado por meio de pesquisa bibliográficas, em trabalhos 

acadêmicos sobre a temática. Foram coletados dados acerca das temperaturas no site da 

INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), para assim, realizar o levantamento dos 

dados estatísticos para comparar as variações climáticas que ocorrem na cidade de Belém 

– PA – Brasil. Foi utilizado os respectivos anos, pois os dados mais antigos fornecidos 

pelo site do instituto foi 1961 enquanto o mais recente foi 2018, 57 anos de diferença, os 

anos de 1980 e 1999 foram selecionados para haver um intervalo igual entre essas datas, 

de 19 anos, respectivamente. A análise estatística foi da variação da temperatura nos anos 

1961, 1980, 1999 e 2018 na cidade de Belém (PA) para mostrar as oscilações durante os 

anos foi realizada no software R.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram realizados os testes Anova e Tukey, o qual não apontou diferença 

estatística quando comparado mês a mês de cada ano, nem entre os anos de 1961 e 1988, 

1999 e 2018, porém quando comparado entre os outros foram observadas diferenças, isso 
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pode ser pelo já citado, o clima de um lugar que varia entre 30 e 35 anos. De acordo com 

os dados obtidos, podemos observar o aumento da temperatura ao passar das décadas, 

tendo um crescimento médio de 1,5% de um ano para outro.   

Essas possíveis mudanças podem ser percebidas pelas ações sociais que 

transformam o espaço natural em um espaço urbanizado e pelo tipo de urbanização 

descontrolada, as quais ocasionam várias consequências para a própria população, que 

sofre com as variações microclimáticas, principalmente no que se refere ao desconforto 

térmico, por isso é necessário repensar novas bases de relação sociedade-natureza 

(MESQUITA; SOUSA; CARACRIST, 2016). 

Por meio da Tabela 1 e Figura 1, podemos observar como há grandes alterações 

na temperatura com o aumento de aproximadamente 4,7% da média anual de 1961 a 2018. 

 

Tabela 1 – Média de temperatura dos anos. 

Ano 1961 1980 1999 2018 

Janeiro 25,68516 25,80968 26,36516 26,42733 

Fevereiro 24,87143 24,74483 25,92429 26,13643 

Março 25,34258 25,28645 26,03936 26,83226 

Abril 25,54067 25,86267 26,332 26,44133 

Maio 25,65548 26,52 26,27355 26,58258 

Junho 25,86467 26,30467 26,73667 27,35533 

Julho 26,03161 26,08839 26,75355 27,18516 

Agosto 26,05936 26,07032 27,12516 26,74258 

Setembro 25,812 26,29533 26,88267 27,56933 

Outubro 25,82516 26,44 26,90903 27,68581 

Novembro 25,85067 26,67733 27,44133 27,63933 

Dezembro 25,7671 26,32129 26,93742 26,13742 

Média/Ano 25,69216 26,03508 26,64335 26,89458 

Fonte: Autores, 2018. 
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Figura 1 – Média de temperatura dos anos de 1961 a 2018 em Belém – Pará. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

 

Podemos relacionar esse aumento a escala local devido a urbanização, como segue 

na tabela 1, onde em 2018 teve um crescimento estimado de 269% em quase 60 anos, 

com isso fatores como, o aumento da frota de veículos que consequentemente geram 

gases poluentes que absorvem radiação infravermelha aquecendo a superfície contribuem 

para os dados observados.  

Para verificar se há diferença significativa entre os anos, utilizamos o método de 

análise Anova, a qual realiza cálculo da variância onde pode ser definido se há ou não, 

diferença entre as amostras. A Tabela 2 retrata o resultado obtido sobre o teste. 

 

Tabela 2 – Análise Anova. 

Fonte de 

Variação 

Graus de 

Liberdade 

Soma de 

Quadrados 

Quadrados 

Médios 

F p-valor 

Anos 3 10,92 3,640 15,35 0,0000 

Resíduo 44 10,43 0,237   

Fonte: Autores, 2018. 
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A partir disso, podemos afirmar que p-valor encontrado é praticamente nulo, o 

qual consiste que a hipótese possui uma grande probabilidade de ser falsa. Portanto, para 

visualizar essa hipótese, foi realizado o teste de análise de Tukey (Tabela 3). 

Tabela 3 – Teste TUKEY ao nível de significância de 5%. 

                            Diferença       Limite inferior          Limite superior        p-valor 

1980-1961      0.3429225 D   -0.18784269              0.8736877  0.3232365 

1999-1961  0.9511917 B  0.42042648   1.4819569  0.0001120 

2018-1961  1.2024167 A  0.67165148   1.7331819  0.0000017 

1999-1980  0.6082692 C   0.07750398   1.1390344  0.0189988 

2018-1980  0.8594942 B   0.32872898   1.3902594  0.0004875 

2018-1999  0.2512250 D  -0.27954019   0.7819902  0.5904078 

           Fonte: Autores, 2018. 

 

A análise estatística comprova que não há diferença entre os anos 2018 e 1961, 

2018 e 1980, 1999 e 1961 e 1999 e 1980. Diante disso, podemos ver que durante os anos, 

os períodos dos meses de dezembro a maio, há uma menor média de temperatura pelo 

motivo de ocorrer um maior índice de precipitação. O período que vai de dezembro a 

maio é conhecido como inverno amazônico por causa da quantidade de chuvas que 

acontece no norte do Brasil. No entanto, mesmo com esse fenômeno, pode-se perceber 

que em um ano específico, não há uma variação tão grande nas temperaturas anuais 

devido ao clima do estado ser equatorial, ou seja, quente e úmido, ou seja, as chuvas são 

constantes, com ausência de estação de secas. Isso faz com que o estado tenha poucas 

oscilações de temperatura. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O aumento populacional, atrelado ao desenvolvimento, da cidade de Belém está 

transformando as características do ambiente, possuindo relação direta e negativa no 

conforto térmico e fluxo de calor. O crescimento populacional desencadearia uma 

resposta termodinâmica, característica das cidades, criando um clima especificamente 

urbano. Esta teoria pode ser comprovada ao longo da nossa discussão. Uma vez que, a 

temperatura está aumentando de acordo com os anos.  

Estas mudanças na estrutura do ambiente e temperatura poderiam ser amenizadas com a 

inserção e manutenção de áreas verdes, além de outras estratégias ligadas ao conforto 

térmico. Devemos ressaltar que esta análise pode ser complementada por meio de outros 

estudos comparativos.  
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RESUMO 

 

O crescimento populacional e o aumento da geração de resíduos tem se tornado um 

grande desafio relacionado a limpeza urbana e destino ambientalmente adequado a estes 

resíduos. No Brasil, o manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos é um constante desafio que 

ainda não alcançou a universalização dos serviços propostos pelo arcabouço normativo. 

O presente artigo objetivou avaliar a disposição de resíduos sólidos na Avenida Hélio 

Gueiros. A avenida tem grande relevância no município de Ananindeua devido a 

existência de conjuntos residenciais, estabelecimentos comerciais e escolas, além de ser 

uma alternativa para acesso a outros bairros do centro de Belém. Diante disso este 

trabalho tem como objetivo descrever a problemática relacionada ao descarte de resíduos 

sólidos às margens da Avenida Hélio Gueiros em Ananindeua no Pará. Além de realizar 

levantamento sobre informações do gerenciamento de resíduos sólidos para descrever a 

problemática relacionada ao descarte de resíduos. Aplicou-se um questionário com seis 

perguntas a quinze moradores do entorno da área afetada pelo descarte resíduos. Os 

resíduos encontrados às margens da Avenida Hélio Gueiros, são resíduos domiciliares, 

garrafas pets, latas, resíduos de podas de árvores, sofá, restos cadavéricos de animais, 

lâmpadas, produtos eletroeletrônicos, entulhos, restos de alimentos, caroços de açaí, ossos 

de boi etc. A falta de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, aliada a falta de 

educação e conscientização da sociedade, torna-se hoje, um dos principais desafios para 

atender plenamente as diretrizes atuais de proteção ambiental e responsabilidade social.  

  

Palavras-chave: gerenciamento de resíduos. Políticas públicas de resíduos sólidos. 

Educação ambiental.    

 

Área de interesse: Resíduos sólidos, líquidos e gasoso.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A questão ambiental, em escala mundial, vem adquirindo uma grande importância 

nas últimas décadas (CEZAR et al, 2015a). Os últimos 50 anos foram marcados por 

profundas alterações nas relações sociais e, logo, nas relações da sociedade humana com 

o mundo natural. (BARTHOLOMEU, 2011). Fenômenos como a contaminação do ar, das 

águas e do solo, catástrofes naturais, doenças recentes, alterações no clima e nas 

paisagens, ameaças a biodiversidade tornaram-se crescentes e desencadearam efeitos 

sobre a vida humana (BARTHOLOMEU, 2011). 

O crescimento populacional e o aumento da geração de resíduos tornaram-se 

grandes desafios relacionado à limpeza urbana, tanto na remoção destes de logradouros e 

edificações, como em dar um destino ambientalmente adequado (RIBEIRO; MIRELLI, 

2009). No Brasil, o manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos tem sido um constante desafio, 

que ainda não alcançou a universalização dos serviços propostos pelo arcabouço 

normativo (SOUZA, 2017). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei 12.305 /2010, surge como política 

pública ambiental que além de buscar solucionar o recorrente problema relacionado a 

destinação de resíduos sólidos, visa tornar pública suas ações para que a sociedade adote 

uma mudança de comportamento às questões voltadas para o meio ambiente. Sendo 

conceituada como um conjunto de medidas e ações desenvolvidas pelos governantes 

visando atender demandas específicas da sociedade (CEZAR et al, 2015b).  

 A responsabilidade compartilhada instituída pela Lei 12.305/2010 - Política 

Nacional de Resíduos Sólidos possui como personagens envolvidos o governo, a 

indústria, o comércio e o consumidor, cujos objetivos são: a redução da geração de 

resíduos sólidos; a redução do desperdício de materiais, a redução da poluição e a redução 

dos danos ambientais. Estimulando investimentos pelos fabricantes; importadores, 

comerciantes no desenvolvimento, fabricação e alocação dos produtos aptos à 

reutilização, reciclagem e logística reversa (SOLER, 2014). 

É certo que o ideal seria a não geração de resíduos, no entanto dificilmente os 

processos industriais deixarão de gerá-los. Então, restam duas possibilidades: buscar 

reduzir a geração de resíduos ou buscar alternativas economicamente viáveis para 

reutilizar e/ou reciclar esses materiais (RIBEIRO; MORELLI, 2009).   

O manejo de resíduos sólidos corresponde ao conjunto de etapas inerentes ao 

manuseio desde os pontos de geração até sua destinação final (SOUZA,2017). O sistema 
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de manejo adequado definidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos contempla: 

forma de geração; acondicionamento na fonte geradora, coleta, transporte, processamento 

e disposição final (SOUZA, 2017). Convém ressaltar que os resíduos sólidos estão 

atrelados a um dos campos do saneamento básico, bem como ao abastecimento de água, 

esgoto sanitário e drenagem urbana (CEZAR et al, 2015a). 

As implicações de descarte de resíduos sólidos às margens da Av. Hélio Gueiros e 

a falta de saneamento acarretam agravantes como: degradação ambiental, depreciação 

imobiliária e transmissão de doenças (LIMA,2015). O autor ressalta ainda que a 

perspectiva da educação ambiental tem uma importância fundamental, pois permite a 

solução de vários problemas relacionados aos resíduos sólidos. 

A Educação Ambiental trabalha a complexidade inerente à temática dos resíduos 

sólidos, articulando a dimensão ambiental a outras dimensões: sociais, políticas, 

econômicas e culturais. Uma vez que a ação dos indivíduos, seja na mudança de 

comportamentos e no uso de produtos da inovação tecnológica tenha uma contribuição 

necessária e relevante no equacionamento do problema do residuo (LIMA, 2015). 

Todavia o contexto da educação ambiental tratada na Política Nacional De Resíduos 

Sólidos é um importante instrumento voltado ao exercício da cidadania e ao 

desenvolvimento de cidadãos preocupados e engajados com as questões ambientais 

(PARAVIDINO; PINTO, 2017). 

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo descrever a problemática 

relacionada à geração e descarte dos resíduos sólidos urbanos às margens da Avenida 

Hélio Gueiros, Ananindeua, Pará, bem como realizar levantamento sobre informações do 

gerenciamento de resíduos sólidos para descrever a problemática relacionada ao descarte 

de resíduos. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA 

A avenida Hélio Gueiros está localizada na cidade de Ananindeua-Pará, sua 

extensão é de aproximadamente 4,5 quilômetros, compreendido entre a avenida Mário 

Covas até às margens do rio 40 Horas conforme indica a Figura 1.  

A avenida é importante devido a existência de conjuntos residenciais, 

estabelecimentos comerciais, ponto de ônibus escolas e etc. Além de servir como 

alternativa para acesso a outros bairros e saída e entrada para o centro de Belém. 
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Figura 1 – Extensão da Av. Hélio Gueiros.  

 

 

Fonte: Google maps. 

 
 

Os dados coletados foram adquiridos através de visita in loco, realizada em dias e 

em diferentes meses do ano de 2019. Para melhor entender os problemas ocasionados 

pelo descarte de resíduos às margens da Avenida Hélio Gueiros, aplicou-se um 

questionário com seis perguntas a quinze moradores do entorno da área afetada pelo 

descarte de resíduos conforme descrito no Quadro 1. O perfil desses entrevistados são 

pessoas com idade entre vinte e cinco anos a setenta e sete anos de idade, com 

escolaridade variada (nível fundamental, ensino médio e educação superior). 
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Quadro 1 – Perguntas aplicadas em entrevista aos moradores da Avenida Hélio Gueiros. 

1-Há quanto tempo o local é utilizado como depósito de resíduos? 

 

2- Há ou houve fiscalização pela prefeitura? 

 

3- Existe coleta de resíduos e coleta seletiva na área? 

 

4-Quais os impactos decorrentes do descarte irregular na avenida? 

 

5- Em alguma ocasião, houve campanha por parte da prefeitura com relação a não 

utilização da área como deposito de resíduos? 

 

6- Qual a origem dos resíduos descartados no local? 

Fonte: autores, 2019. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resíduos encontrados às margens da Avenida Hélio Gueiros são resíduos 

domiciliares, garrafas pets, latas, resíduos de podas de árvores, sofá, restos cadavéricos 

de animais, lâmpadas, produtos eletroeletrônicos, entulhos, restos de alimentos, caroços 

de açaí, ossos de boi oriundos de estabelecimentos comerciais. 

Devido a grande quantidade de resíduos de origem domiciliar, restos de animais 

dentre outros descartados, é comum a presença de urubus, ratos e insetos transmissores 

de doenças, causando risco à saúde dos moradores. Importante elencar também o risco de 

contaminação do solo, poluição da atmosfera e água (LIMA et al, 2014). Com o período 

de chuvas a falta de drenagem e o aumento da água pluvial cresce o risco de contaminação 

da população. Destaca-se ainda o ponto de vista estético, tendo em vista que o bairro se 

encontra em processo de crescimento. A coleta de resíduos domiciliares na área é 

realizada três vezes por semana em dias alternados, porém os resíduos domiciliares 

dispostos às margens da Avenida Hélio Gueiros são oriundos de locais onde não há coleta 

regular. 

O loteamento Jardim Nova Esperança, localizado às margens da Avenida Hélo 

Gueros, encontra-se carente de saneamento básico, os moradores utilizam poços 

artesianos e usam a água destes apenas para higiene, tendo em vista o risco de 

contaminação do solo e na proliferação de impactos na saúde das populações (LIMA, 

2015).  

 

 



V 

 

285 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

3.1 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E FISCALIZAÇÃO  

(O descarte de resíduos sólidos ocorre há mais de cinco anos) 

 

O espaço em estudo às margens da Avenida Hélio Gueiros, vem sendo utilizado 

como depósito de resíduos há mais de cinco anos, acarretando vários transtornos aos 

moradores do entorno e também as pessoas que precisam transitar pela avenida. Por tais 

razões, torna-se importante destacar que o modelo de tratamento de resíduos adotado em 

Ananindeua, não atende as diretrizes impostas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 

como: a redução de resíduos, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final. De 

acordo com a Lei 12.305/10 a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos que 

compreende coleta e destinação final dos resíduos de forma ambientalmente segura é dos 

municípios. Entretanto, o descarte de resíduos em vias públicas,tem sido recorrente, 

demonstrando as dificuldades de implementação de políticas públicas como a reciclagem 

e coleta seletiva para resolver o problema principalmente nos bairros periféricos. 

 

(Presença de guardas municipais por um período de apenas cinco dias) 

 

 No período em que os guardas municipais permaneceram no local após a retirada 

dos resíduos, não houve descarte às margens da Avenida Hélio Gueiros, desta forma, 

percebe a necessidade de desenvolver um trabalho que aliado a implementação das 

políticas, haja fiscalização com objetivo de inibir que às margens da Avenida Hélio 

Gueiros volte a ser utilizada como depósito de resíduos.    

A questão dos residuos no Brasil e em Ananindeua vem enfrentando uma série de 

desdobramentos ao longo dos anos, perante a dificuldade governamental em articular 

políticas públicas eficientes para o setor. Problemas como a falta de conhecimento da 

sociedade sobre os impactos dos resíduos ao meio ambiente e sobre suas formas 

adequadas de destinação configuram dificuldades para se trabalhar tal área no país 

(CEZAR et al,  2015 a). 

 

3.2 SANEAMENTO BÁSICO E OS IMPACTOS  

(Dificuldades para se alimentar como: enjoo, falta de apetite; uso de máscaras para 

dormir)  

De acordo com informações coletadas em entrevistas com os moradores, a 

remoção dos resíduos é feita pela prefeitura de quatro em quatro dias, agravando a 
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ocorrência de transtornos tais como: mau cheiro, sendo necessário uso de máscaras para 

dormir e se alimentar, bem como despesas com água, dificuldade nas vendas de imóveis, 

redução nas vendas nos estabelecimentos comerciais, deslocamentos para outros pontos 

de ônibus. A área não possui drenagem de águas pluviais, no período de chuvas, assim 

como abastecimento de água, e esgoto sanitário.  

O princípio da Política Nacional de Saneamento básico, o qual assegura o acesso 

universal, ou seja, que os serviços de limpeza urbana, abastecimento de água, drenagem 

de águas pluviais, coleta de resíduos sólidos entre outros (BRASIL, 2007). No entanto a 

situação vivida pelo moradores do entorno da  Avenida Hélio Gueiros, torna evidente, que 

as políticas de saneamento básico, sejam implementadas não somente nos centros das 

cidades, mas também às periferias para que seja atingido o princípio da universalização .  

O uso de instrumentos gerenciais, como planejamento técnico, operacional e 

gerencial, administração dos recursos humanos, patrimoniais e financeiros, organização 

das tarefas, direção das atividades e controle de todo o sistema de limpeza urbana, permite 

a criação de procedimentos e rotinas que contribuem para um manejo apropriado dos RSU 

(MARCHI, 2015). 

 

3.3 ORIGEM DO RESÍDUO, COLETA E CAMPANHA 

(Os resíduos são trazidos por carroceiros, donos de estabelecimentos comerciais e de 

domicílios particulares) 

 

Os resíduos descartados às margens da avenida são provenientes de locais onde a 

coleta regular não acontece, e onde passa a coleta regular, estes preferem jogar em vias 

públicas. Considerando os problemas vividos pelos moradores do entorno da Avenida 

Hélio Gueiros, torna explícito que há necessidade de mudar os hábitos da sociedade com 

relação aos resíduos. Nesse sentido, o papel da educação ambiental com campanhas de 

conscientização e educação ambiental é fundamental, esta pode ser feita através da 

educação formal implementada nas escolas e não formal na sensibilização da sociedade 

(BRASIL,1999). 

 E indubitável que há um aumento significativo da geração de resíduos sólidos, 

em vista do crescimento populacional, aumento do poder aquisitivo e a busca por 

produtos industrializados.  Salienta-se ainda que após dez anos de promulgada a Política 
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Nacional dos Resíduos Sólidos  a realidade apresentada  reflete a falta de mobilização das 

instituições e sociedade. Assim como a falta das políticas públicas impostas pela Lei 

12.305/2010 que compreende a implementação do plano de resíduos sólidos; o 

gerenciamento compartilhado,a  logística reversa, a coleta seletiva e a educação 

ambiental. 

Para que a participação da sociedade realmente aconteça é necessária a 

publicidade dos canais institucionais de participação para que os espaços de diálogo se 

efetivem e alcancem os verdadeiros objetivos propostos nas esferas públicas (CEZAR et 

al, 2015b). Nessa linha de análise, o papel da sociedade na responsabilidade 

compartilhada abrange separar os resíduos de forma adequada,  descartar os resíduos  

apenas  no horário de coleta previamente estipulados e buscar  iniciativas  que venham 

reivindicar junto aos orgãos competentes a adoção do cumprimento da Lei. 

 

5. CONCLUSÃO 

A Avenida Hélio Gueiros, importante avenida do município de Ananindeua, 

apresentou disposição inadequada de resíduos sólidos ao longo do perímetro avaliado de 

natureza domiciliar. Os resíduos são de diversas fontes não havendo nenhum tipo de 

reciclagem. Os moradores do entorno convivem diariamente com diversos problemas 

ocasionados pelo descarte irregular e a falta de saneamento básico. 

A falta de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, aliada a falta de educação 

e conscientização da sociedade, torna-se hoje, um dos principais desafios para atender 

plenamente as diretrizes atuais de proteção ambiental e responsabilidade social. Para 

tanto, faz-se necessário a implementação do plano de resíduos sólidos, expandir a coleta 

regular para as áreas não atendidas, e desta forma extinguir a disposição irregular em vias 

públicas.  Diante disso, deve-se investir em campanhas e ações pontuais de mobilização 

de forma contínua envolvendo educação e conscientização da população. Também, a 

implementação de reciclagem e coleta seletiva para estimular mudanças de hábitos, tendo 

em vista que, a separação nas residências facilita o manuseio dos resíduos e auxilia neste 

processo. 
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RESUMO 

O levantamento topográfico é de suma importância para a execução de projetos de 

engenharia, e este consiste em criar um perfil da área que se deseja instalar ou construir 

um empreendimento. Este levantamento pode ser realizado com equipamentos de ponta, 

os quais apresentam precisão milimétrica, como a estação total e o GPS e sua execução 

deve seguir as orientações da NBR 13.133 de 1994. Dentre as obras de engenharia, 

podemos citar o saneamento básico, o qual possui dentre suas vertentes, o abastecimento 

de água que deve ser realizado por meio de um sistema e dentre as diversas atividades 

para concepção deste sistema, está, a realização do levantamento topográfico. Tendo em 

vista a necessidade de que deve ser realizado tal levantamento e o fato de que o 

condomínio residencial Jardim Espanha não dispor deste, o presente trabalho possuiu 

como objetivo, realizar tal serviço para posteriormente ser utilizado no desenvolvimento 

de um projeto de sistema de abastecimento de água. O levantamento foi realizado in loco 

com o auxilio de um aplicativo para smartphones, o Geocam e o software Autocad Civil 

3D. O Geocam é um aplicativo de geophoto, o qual forneceu os dados de latitude, 

longitude e altitude, que são parâmetros base para criar um perfil topográfico e 

posteriormente estes dados foram inseridos no Civil 3D, um software de 

geoprocessamento aplicado ao desenho assistido por computador. Uma das funções do 

Civil 3D é transformar pontos de obtidos por um levantamento topográfico em 

superfícies. Os softwares utilizados auxiliaram na criação da superfície do condomínio, a 

qual, posteriormente foi utilizada para conceber o projeto de abastecimento de água, 

entretanto, pode ser utilizada para qualquer outro fim. O resultado foi satisfatório e 

concretizou a necessidade de novas abordagens sobre a utilização de aplicativos e 

softwares computacionais para estudos e pesquisas. 

Palavras-chave: Sistemas. Modelagem. Altimetria. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A engenharia necessita da topografia para o desenvolvimento de grande parte de 

suas atividades, de modo que, para executar qualquer projeto, é necessário que exista uma 

planta topográfica (TESTONI, 2010). Esta planta é obtida a partir do levantamento 

topográfico, que é definido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por 

meio de sua Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 13.133 de 1994, como um 

conjunto de métodos e processos por meio de medição de ângulos e distâncias, horizontais 

e verticais com instrumentos adequados a exatidão pretendida, com a finalidade de 

materializar o relevo do terreno determinando suas coordenadas geográficas (ABNT, 

1994a). 

 Dentre as diversas ramificações da engenharia, podemos citar o saneamento 

básico, que consiste em um conjunto de instalações operacionais, obras de infraestruturas 

e serviços referentes a abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas 

pluviais e manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 2007). O saneamento básico possui a 

finalidade de condicionar salubridade e conscientizar a população aos benefícios físicos, 

ambiental e social proporcionado por ele (CAETANO e FRANCISCO, 2016). Dentre os 

sistemas de saneamento podemos citar o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) que 

consiste em um conjunto de instalações hidrossanitárias com o objetivo de fornecer água 

potável para uma determinada população (BRASIL, 2007). 

Para a concepção de um projeto de um SAA é de suma importância seguir as 

orientações da NBR 12.211 de 1991, tendo em vista que o não cumprimento dos 

parâmetros abordados por tal norma pode vir a interferir significativamente no 

desenvolver do projeto (SANTOS JUNIOR e CUNHA, 2018). De acordo com ABNT 

(1991), dentre as etapas necessárias para se desenvolver um SAA, está o levantamento 

topográfico. Para Busnello e Conte (2015) o levantamento topográfico pode ser realizado 

com o auxilio de equipamentos como a Estação total e GPS, com a finalidade de obter o 

perfil topográfico da área a ser impactada pelo empreendimento. 

 O levantamento topográfico é de suma importância para projetos em que não serão 

empregados sistemas elétricos, tendo em vista que será utilizada a força gravitacional para 

a movimentação do fluido, como redes de coleta de esgoto e drenagem de águas pluviais. 

Em um SAA, o fornecimento de água potável deve ser realizado por meio de um 

reservatório ligado a uma rede de distribuição e o projeto desta deve seguir as orientações 

da NBR 12.218 de 1994, com a finalidade de obter pressões adequadas aos mais variados 
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usos da água, pressões estas que só podem ser calculadas mediante os dados de um 

levantamento topográfico (ABNT, 1994b). 

 As Tecnologias de Informação (TI) possibilitam grande avanço nas mais variadas 

áreas da ciência e esses avanços tendem a diminuir o tempo de execução de muitas tarefas. 

Estes avanços atingiram a indústria da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação 

(AECO), de modo que possibilitaram a inovação na concepção de projetos, tornando a 

concepção de forma mais rápida e eficiente por meio da utilização de softwares. 

 O presente estudo foi realizado no Condomínio Residencial Jardim Espanha, com 

o objetivo de criar um perfil topográfico digital do local. O perfil primeiramente foi criado 

para atender a execução de um projeto de redes de distribuição de água, entretanto, pode 

vir a ser utilizado para os mais diversos fins. O presente estudo consistiu em utilizar os 

softwares GeoCAM e Civil 3D para criar um modelo informatizado do perfil topográfico 

do referido condomínio, demonstrando a importância das geotecnologias para os projetos 

de saneamento. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DA PESQUISA 

O presente trabalho foi realizado no Condomínio Residencial Jardim Espanha, 

localizado na Rua Yamada, no bairro do Tapanã em Belém do Pará, situado na bacia 

hidrográfica do Paracuri, nas coordenadas de 01°21’27” S e 48°27’31” W. O referido 

condomínio apresenta uma área de 173.558,00 m², distribuídos em 564 lotes. Desse total, 

549 são habitações e 15 são comerciais. O condomínio possui SAA próprio dotado de 

captação, adução, tratamento, reservação e distribuição. 

 

2.2 TIPO DE PESQUISA 

 O presente estudo do ponto de vista de sua natureza possui pesquisa aplicada a 

qual objetivou gerar conhecimento para aplicação prática e do ponto de vista de seus 

objetivos, a pesquisa foi do tipo descritiva, uma vez que seu objetivo foi descrever a 

superfície do referido condomínio em forma de levantamento topográfico (PRODANOV 

e FREITAS, 2013).  
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Figura 1 – Localização do Condomínio Jardim Espanha. 

 

Fonte: Google, 2019. 

 

2.3 ETAPAS DA PESQUISA 

2.3.1 Revisão Bibliográfica 

Para Oliveira (2011) a revisão bibliográfica deve conter elementos suficientes para 

contextualizar os elementos da problemática da pesquisa. A revisão consistiu em obter 

informações sobre como realizar levantamentos topográficos, em normas da ABNT e em 

experiências de autores como, Testoni (2010). A pesquisa se baseou também em artigos 

e periódicos referentes à área das TIs para dar suporte à utilização de softwares para tal 

prática. 

 

2.3.2 Planejamento 

 A execução do levantamento foi planejada de modo a seguir um roteiro pré-

estabelecido para obtenção dos pontos necessários para compor o perfil do terreno do 

referido condomínio. Os pontos foram pré-estabelecidos visando obter dados do começo, 

meio e fim de ruas. 
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2.3.3 Levantamento Topográfico 

 O levantamento topográfico foi realizado mediante as orientações da NBR 13.133 

de 1994 adaptados para a realidade local. O levantamento ocorreu com o auxilio do 

software GeoCAM para o sistema Android, produto da empresa WAZAR, aplicativo este 

que obtém informações topográficas mediante a utilização da câmera de um celular 

alinhado ao GPS e ao sensor de gravidade, consistindo em um aplicativo de geophoto. 

A imagem obtida pelo aplicativo apresenta os parâmetros base para realização de 

um perfil topográfico, que são latitude, longitude e altitude por meio de 

geoprocessamento. O aparelho utilizado para realizar o levantamento foi um celular da 

marca LG, modelo K10 versão 2018.  

Figura 2 – Imagem obtida com o GeoCAM. 

 

Fonte: Direta, 2018. 

Quadro 1 – Descrição das numerações da Figura 2. 

Número Descrição 

1 Longitude 

2 Latitude 

3 Acurácia 

4 Enquadramento da Imagem 

5 Ângulo em relação a longitude 

6 Ângulo em relação à latitude 

7 Altitude 

8 Eixo das coordenadas cardeais 

9 Data e hora 

Fonte: Direta, 2018. 
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2.3.4 Modelagem da Superfície no Software Civil 3D 

 O Civil 3D (C3D) é um software da Autodesk que utiliza o geoprocessamento 

alinhado ao desenho em Computer Aided Design (CAD), por meio de inserção das 

informações latitude, longitude e altitude, obtidas por levantamento topográfico. O C3D 

interpola as informações e as transforma em um desenho em CAD, convertendo o 

conjunto de pontos em uma superfície. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O levantamento topográfico foi realizado no dia 14 de Dezembro de 2018, 

entretanto, primeiramente foi efetuado contato com a administração do condomínio para 

averiguar a possibilidade de tal ação. Após a autorização da administração, foi realizado 

o referido ato. A obtenção dos dados ocorreu levando em consideração as áreas comuns 

aos moradores com a finalidade de não invadir a privacidade dos mesmos. 

 

3.1 IMAGENS GEORREFERENCIADAS 

 As imagens obtidas com o GeoCAM possuem dentre outros, os principais 

parâmetros para execução de um levantamento topográfico, que são: longitude, latitude e 

altitude. 

Figura 3 –  Imagem Georreferenciada obtida com o GeoCAM. 

 

Fonte: Direta, 2018. 
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3.2 RELAÇÃO DOS PONTOS OBTIDOS COM O GEOCAM 

 O levantamento foi realizado obtendo-se 80 pontos levando em consideração os 

critérios de inicio, meio e fim de cada rua do condomínio.  

Tabela 1 – Características dos 10 primeiros pontos obtidos com o levantamento. 

Ponto Leste Norte Altitude 

1 782774 9849959 11 

2 782777 9849947 13 

3 782774 9849899 20 

4 782777 9849848 19 

5 782777 9849959 11 

6 782776 9849962 11 

7 782778 9849897 16 

8 782769 9849895 15 

9 782770 9849901 15 

10 782776 9849848 16 

Fonte: Direta, 2018. 

 

3.3 MODELAGEM SUPERFICIAL COM O C3D 

 O C3D cria superfícies aplicando a interpolação, método que transforma um 

conjunto de pontos em um relevo eletrônico, de modo que é possível obter os dados 

topográficos do terreno o qual foi realizado o levantamento. Existem várias possibilidades 

de inserção de pontos no C3D para gerar uma superfície, dentre elas utilizou-se o 

comando surfasse, que ocorre mediante a inserção dos parâmetros, latitude, longitude e 

altitude dispostos em um documento de texto preferencialmente em formato.txt nas 

seguintes ordens (N,E,Z) ou (E,N,Z), onde N é a latitude; E é a longitude e Z é altitude. 
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Figura 4 – Superfície do Condomínio Jardim Espanha obtida com o Geocam e Civil 3D. 

 

Fonte: Direta, 2018. 

  

4. CONCLUSÃO 

 O levantamento topográfico é de suma importância para realização de projetos de 

saneamento, dentre eles os de abastecimento de água, pois, a partir de tal levantamento é 

possível adotar uma medida para que as pressões sejam adequadas às finalidades 

pretendidas. Com o avanço das TIs ocorre o avanço de diversas áreas das ciências dentre 

elas, a engenharia, a qual, utiliza o projeto topográfico em todas as suas sub áreas. 

Alinhando o levantamento topográfico às TIs é possível realizar eficientes projetos 

topográficos, partindo do principio da interoperabilidade entre os diversos aparelhos e 

diferentes softwares. O software GeoCAM é uma ferramenta que é de suma importância 

para realização de projetos topográficos, entretanto, não apresenta a mesma eficiência de 

aparelhos como Teodolito e Estação Total, os quais, apresentam eficiência elevada. O 

GeoCAM, entretanto, pode ser utilizado para um levantamento alternativo, na ausência 

de um levantamento topográfico mais preciso. O C3D é um software que alinha o 

geoprocessamento ao desenho em CAD, utilizando pontos georreferenciados para realizar 

esta tarefa. A utilização do GeoCAM e o C3D torna possível executar um levantamento 

topográfico alternativo para fins de estudos e pesquisas.  
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RESUMO  

Amazônia tem passado por diversos problemas relacionados aos interesses econômicos, 

podemos observar essa problemática no avanço da pecuária e na extração de minérios, 

que estão ligados diretamente ao desmatamento. O cenário, o qual reflete o aumento das 

áreas desmatadas tem emitido alertas preocupantes para o governo, que devido a isso, tem 

usado as tecnologias como suporte no monitoramento das áreas de floresta da Amazônia. 

O presente trabalho teve como iniciativa buscar e demonstrar dados do município de 

Itaituba no estado do Pará, usando a geoinformação, para que os mesmos sejam 

observados e analisados dando ênfase a possíveis devastações encontradas no referido 

município. As imagens de satélites foram adquiridas a partir do catálogo de imagens do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no qual foi possível gerar informações para a 

obtenção das mesmas, sendo necessárias para que expressassem um resultado 

significativo ao objetivo do estudo. Devido ao município ter uma área consideravelmente 

grande, foi inevitável relatar as áreas mais extensas com nuvens apresentadas na imagem 

final, bem como na classificação subsequente, o que dificultou uma medição mais 

consistente da região de vegetação do município paraense. Durante a pesquisa foram 

coletados dados de um programa de monitoramento ambiental, que utiliza imagens de 

sensoriamento remoto, pois forneceram resultados para analisar um aumento de 

desmatamento nas áreas total de floresta entre os anos de 2008 a 2018 do município de 

Itaituba. Em 2019 o cenário de desmatamento na Amazônia vem intensificando-se e 

diariamente são expostos dados nas mídias e pesquisas que mostram a evolução desse 

problema e seus impactos ambientais.    

Palavras-chave: Biodiversidade. Geotecnologia. Vegetação. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

A região Amazônica contém muitas riquezas naturais e uma grande diversidade 

biológica. Com essa perspectiva, considera-se a Amazônia o bioma mais extenso presente 

no Brasil e abriga a maior floresta tropical do planeta e uma característica marcante desse 

bioma é a vegetação de folhas largas e a alta pluviosidade (IBGE, 2013). Devido ao 

interesse econômico, o desmatamento nesse bioma tornou-se uma situação preocupante, 

pois essas ações têm o objetivo de substituir a florestas primárias por áreas como as de 

pastagens destinadas à agricultura, pecuária, exploração madeireira e a mineração. Nas 

pesquisas do Becker (2005) observou-se, que essa exploração florestal ocorre, devido a 

conflitos entre as ideias da expansão das indústrias agrícolas e da pecuária, bem como da 

exploração madeireira e o uso conservacionista da floresta, defendido pela comunidade 

familiar, por ambientalistas e as categorias de cientistas. 

Com o avanço do desmatamento em áreas florestais, foram desenvolvidos 

diversos monitoramentos por via de satélites que se encontram em órbita, e os dados de 

desmatamento na Amazônia foram disponibilizados gratuitamente através do site do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2018), ligado ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicações. No sentido acadêmico, nasceu a 'ciência da 

informação geográfica', ultrapassando os limites da técnica e recriando o campo de 

pesquisa em análise espacial (Câmara et al., 2001). Um ramo dessa ciência é a do 

geoprocessamento, sendo uma tecnologia interdisciplinar que permite a convergência de 

diferentes disciplinas científicas para o estudo de fenômenos ambientais e urbanos.  

  Diante desse contexto, o referente trabalho teve como objetivo mapear as áreas 

utilizando a tecnologia de informação como suporte para obtenção de dados do município 

de Itaituba no Estado do Pará no ano de 2019.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O município de Itaituba pertence à mesorregião Sudoeste Paraense e a 

microrregião de Itaituba. O referido município possui a uma localização: 04º 16’ 24” S e 

55º 59’ 09” W (Prefeitura em Pauta, 2019). A temperatura apresenta média anual de 25,6º 

C, e apresentando 22,5º C como valores médios para as mínimas. A umidade relativa do 

município é semelhante à dos municípios inseridos na bacia do Tapajós, em torno de 80%. 

Em se tratando da pluviosidade, chega a se aproximar de 2.000 mm anuais. O tipo 

climático é o Am, segundo a classificação de Kooppen (IBGE, 2017). Como patrimônio 
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Natural, destaca-se o Parque Nacional da Amazônia, com 994.000 ha, dos quais 960.690 

ha (9.606,90km²) estão no Estado do Pará localizando-se a maior parte no município de 

Itaituba e, o restante, no município de Aveiro (Governo do Estado do Pará, 2005). 

Como dados de base para esse estudo, obtivemos 05 (cinco) imagens do Sensor 

AWiFS do Satélite Resourcesat 2, com localização entre as órbitas 318 a 321 e pontos 

079 a 081, no período de 29 de junho a 06 de agosto de 2019, sendo estas tendo uma 

resolução espacial de 56 metros. As imagens foram adquiridas a partir do catálogo de 

imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

Foram feitos os downloads de três bandas de cada uma das cinco imagens, a saber, 

a banda 02 (Green), banda 03 (Red) e banda 04 (NIR). Após isso, cada uma das três 

bandas foi preciso passar pelo processo de correção atmosférica pelo método de subtração 

do escuro (Dark Subtraction) e, com as mesmas sofrendo ainda o processo de composição 

de bandas (Layer Stacking) para a imagem, sendo este procedimento realizado para cada 

uma das 5 imagens, gerando assim, 5 imagens de composição colorida com bandas 

corrigidas de efeitos atmosféricos. 

Ao gerar essas imagens, as mesmas sofreram o processo de mosaico 

(Mosaicking), pois a finalidade desse procedimento é a criação de uma imagem única, a 

imagem de mosaico passou ainda pelo processo de georreferenciamento com base em 

uma imagem Landsat 8 com resolução espacial de 30 metros, de localização na órbita 228 

e no ponto 063, sofrendo ainda o processo de reprojeção para o sistema de referência 

WGS84 e, sistema de projeção Universal Transversal de Mercator, no fuso 21, hemisfério 

Sul. A imagem de mosaico georreferenciada resultante passou pelo processo de recorte 

com base nos limites do arquivo vetorial (tipo shapefile) referente ao município de 

Itaituba, no sistema de referência SIRGAS 2000. Todos esses procedimentos foram 

realizados a partir do software ENVI 5.3. 

Para o procedimento, a início, foi criado um arquivo vetorial (tipo evf) de regiões 

de interesse, onde no seu interior, seriam definidas 05 (cinco) classes, as quais definidas 

como, HIDROGRAFIA, NUVENS, SOLO EXPOSTO, SOMBRAS, VEGETAÇÃO. 

Para cada uma dessas classes foram coletadas entre 25 e 27 amostras de pixels na imagem 

recortada. Uma vez concluída a coleta, o arquivo vetorial foi salvo em pasta contida no 

diretório do trabalho. 

A partir das amostras das classes, foi realizado o processo de Classificação 

Supervisionada do tipo Máxima Verossimilhança (MAXVER) e, a partir da imagem 
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classificada, foi realizado o procedimento de verificação de acurácia da classificação, a 

partir da geração de Matriz de Confusão (Índice Kappa – k). Após esses passos, foi ainda 

realizado o processo de pós-classificação do tipo Marjory/Minority Analysis, com 

finalidade em melhorar a acurácia dos resultados. A imagem resultante da pós-

classificação foi utilizada como base para a conversão da imagem com 05 (cinco) classes 

em arquivo vetorial (tipo evf). 

Após geração do arquivo vetorial das classes (com base na imagem pós-

classificada resultante), a mesma foi convertida para um novo arquivo vetorial (tipo 

shapefile). Todos esses procedimentos foram realizados a partir do software ENVI 5.3 

O arquivo vetorial (tipo shapefile) foi carregado no interior do software ArcGis 

10.5, onde o mesmo sofreu o processo de união de geometrias das classes com uso da 

ferramenta Merge. Após isso, foram calculados os valores de área (em hectares) e 

perímetro (em quilômetros) de cada uma das classes, a saber, HIDROGRAFIA, 

NUVENS, SOLO EXPOSTO, SOMBRAS, VEGETAÇÃO. Sendo este último realizado 

via manipulação de tabela de atributo. 

Por fim, o arquivo vetorial foi caracterizado em diferentes cores de cada classe do 

arquivo e, confeccionado um mapa de uso do solo, com informações sobre as classes, 

referente ao município de Itaituba, Estado do Pará. Todos os procedimentos deste 

subtópico foram realizados a partir do software ArcGis 10.5. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Através dos procedimentos acima, foi gerado um mapa de uso e ocupação do solo 

(Figura 1), em 5 (cinco) classes; Vegetação, Sombras (de nuvens e outros valores que 

ficaram fora da classificação, ou seja, dados de ‘no data’), Solo exposto, Nuvens e 

Hidrografia. Por conta de o município ter uma área consideravelmente extensa, foi 

inevitável o relato de áreas de nuvens na imagem final, bem como na classificação 

subsequente, o que inviabilizou uma medição mais fiel da área de vegetação do 

município. Além disso, a resolução espacial da imagem, a saber, 56 metros, 

impossibilitou a descrição mais precisas dos alvos, onde, pode haver a possibilidade de 

em um dado píxel, haver a identificação de áreas de pastagem e/ou vegetação de capoeira, 

que não seja área de vegetação densa. 
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Figura 1 – Mapa de uso e ocupação do solo do município de Itaituba – PA. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

No mesmo tema da discussão do parágrafo anterior, se exemplifica na delimitação 

de cursos d’água, em largura menor que 56 metros (riachos, córregos e pequenos lagos), 

podem também não terem sidos classificados na classe de hidrografia. 

A partir da Tabela 1, é possível observar alguns dados referentes às classes, que 

foram obtidas a partir do resultado final. Em valores gerais de classificação, foi obtida 

uma acurácia de 90,4762 %, com um valor de coeficiente Kappa k = 0,8810. 
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Tabela 1 – Informações das classes do mapa de uso e ocupação do solo do município de Itaituba 

– PA.  

Classe Nº de Pontos (Classificação) Área (Ha) Perímetro (Km) 

Hidrografia 3942 104.274 12.730,2 

Nuvens 5075 724.157 69.427,9 

Solo exposto 2864 419.989 72.662,3 

Sombras 1952 333.300 14.511,2 

Vegetação  6084 4.902.930 89.067,1 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Os valores contidos na Tabela 2 foram obtidos do banco de dados do PRODES 

(INPE, 2019), referem-se ao desmatamento no município de Itaituba-PA. Os valores 

foram comparados entre os anos 2008 a 2018, esse intervalo de 10 anos é necessário para 

saber se houve mudanças nas áreas de floresta do município paraense. O total de floresta 

monitorada em 2008 foi a cerca de 90%, já em 2018 o percentual de floresta total 

monitorada foi de aproximadamente 85%, observou-se que houve a diminuição nesses 10 

anos com relação ao valor absoluto de floresta monitorada.  

Em relação ao valor total de desmatamento em 2008, foi de aproximadamente 

7.3% e em 2018 foi de 9.1%, houve um acréscimo de 1,8% em áreas desmatadas. 

 

Tabela 2 – Desmatamento no município de Itaituba – PA, nos anos de 2008 e 2018.  
2008 2018 

Classificação Km2 % Classificação Km2 % 

Desmatamento 4554,8 7.34 Desmatamento 5.664.8 9.12 

Incremento  171.0 0.28 Incremento  98.4 0.16 

Floresta  56259.6 90.60 Floresta  52650.5 84.79 

Nuvem  5.2 0.01 Nuvem  2508.6 4.04 

Não observado 4.3 0.01 Não observado 0.0 0.0 

Não floresta  460.8 0.74 Não floresta  460.8 0.74 

Hidrografia  810.3 1.30 Hidrografia  810.3 1.30 

 Fonte: PRODES (INPE, 2019) adaptado pelos autores, 2019. 

 

 Para analisar o desmatamento e sua dinâmica em um município, no site do 

PRODES deve ser analisado não apenas os dados relativos às classes de cobertura da terra 

(floresta, não floresta, hidrografia), mas também nuvens e áreas não observadas, para cada 

ano de interesse, dado que a área de algumas dessas classes pode sofrer variações ao longo 

dos anos devido à presença de nuvens e de outros fatores inerentes à metodologia utilizada 

na geração dos dados.  
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Nota-se que no ano de 2008 o total de áreas com floresta corresponderam 

aproximadamente 56259.6 Km², já no ano de 2018 chegou a 52650.5 Km², explicando o 

aumento das perdas de vegetação por conta de queimadas e explorações agropecuárias. 

(Oliveira et. al. (2016), em estudos sobre a dinâmica de uso e ocupação da terra na Região 

de Integração do Tapajós, explicam que grande parte das áreas que serviram para 

agricultura, no ano de 2008, passou a servir para a pecuária para o ano de 2010, ou seja, 

houve uma utilização mais equilibrada do recurso nesse período. E, apesar desse controle 

temporário, ainda assim o município é um dos mais afetados com a exploração 

desordenada no estado e, em todos os anos encontra-se num ranking nada soberbo quando 

se fala em grandes extensões de queimadas. 

Observou-se que, os locais onde há maior ocorrência de solo exposto 

correspondem a áreas próximas aos centros urbanos, principalmente à margem dos rios 

da região. Segundo Venturieri et al. (2010), a região amazônica, nos últimos 30 anos, 

vem sofrendo com o aumento acelerado e desordenado da cobertura vegetal, ocasionado 

pelas atividades antrópicas principalmente de mineração, agricultura e pecuária. As 

atividades garimpeira no município foram estudadas por diversos autores, com ênfase nos 

estudos de SILVA et al., (2008) que focaram, principalmente no crescimento de 

problemas socioambientais no garimpo de Crepurizinho e na ausência de projetos de 

órgãos municipais de que visem remediar os danos ocasionados pela ocupação 

desordenada.  

A agricultura é um forte fator para o desmatamento na região e, mesmo que as 

atividades de garimpo cresçam para que novas áreas sejam exploradas, ainda assim de 

menor extensão que a abertura de áreas causadas pela agropecuária, e com a junção dessas 

atividades há o incremento de componentes potencialmente tóxicos no água e no solo, 

como a presença de mercúrio utilizado na mineração, a intensificação de impactos como 

a degradação florestal, alterações de rios e córregos e despejo desordenado de rejeitos 

sólidos (RAMOS et al., 2018 ; SILVA et al., 2008).  

Entre os meses de janeiro e julho de 2019, o município chegou a ser o décimo 

colocado, no estado do Pará, no quesito número de focos de calor, com valor aproximado 

de 611 focos, dados preocupantes, já que, no mesmo período, a extensão de desmatamento 

chegou a 67,8 Km² de área (SILVÉRIO et. al., 2019). O problema subsequente mostra a 

devastação é o surgimento de capoeiras nos locais onde tais ações foram efetuadas, o que 
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faz com que haja uma maior preocupação na conservação dos recursos naturais do 

município (Venturieri et al., 2010). 

 

4. CONCLUSÃO  

A partir das análises e discussões descritas no trabalho, constatou-se que houve 

acréscimos relevantes do desmatamento no município de Itaituba-PA, à área passou por 

uma perda da cobertura vegetal, devido ao aumento das atividades pecuárias e agricultura, 

tendo como consequência a elevação na temperatura nessas referidas áreas. Em virtude 

do que foi mencionado no trabalho, o presente estudo foi realizado para contribuir, 

monitorar e informar os acontecimentos da atualidade e também para possíveis pesquisas 

no futuro.  
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RESUMO  

O Sensoriamento Remoto é uma técnica que utiliza de forma conjunta, sensores, 

equipamentos para adquirir dados da superfície terrestre a partir do registro e da análise 

das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias que compõem em suas 

mais diversas manifestações. O aprimoramento do conhecimento da interação 

eletromagnética e a vegetação têm permitido identificar o comportamento espectral da 

vegetação, assim, utilizam-se índices de vegetação no monitoramento da cobertura 

vegetal. Desta forma, o trabalho tem por objetivo analisar as transformações da cobertura 

vegetal ao longo da Avenida João Paulo II na Região Metropolitana de Belém entre os 

anos de 1989 e 2019, através de dados de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas imagens do satélite Landsat-5/TM 

dos anos de 1989 e 2004, e imagem do satélite Landsat-8/OLI-TIRS do ano de 2019 

disponíveis na plataforma online Google Earth Engine (GEE). O índice de vegetação 

utilizado foi o Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) que por meio de uma 

álgebra de bandas combina informações espectrais da banda do Vermelho e do 

Infravermelho Próximo. A série temporal (1989 - 2019) de NDVI permitiu identificar a 

dinâmica da variação da cobertura vegetal na área de estudo, onde a supressão vegetal 

nos últimos 30 anos foi de aproximadamente 28%, cuja maior perda foi no período de 

2004-2019 com aproximadamente 22%, coincidindo com o intervalo em que ocorreram 

as obras do prolongamento. A cobertura vegetal dentre as variáveis ambientais é a mais 

vulnerável frente às ações antrópicas e isso fica evidente nos resultados obtidos. Ressalta-

se que a utilização do índice de vegetação demonstrou que é possível utilizar a assinatura 

espectral temporal para avaliar as transformações na cobertura vegetal e pode subsidiar o 

planejamento ambiental local. 

Palavras-chave: Comportamento Espectral. Sensoriamento Remoto. 

Geoprocessamento. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Sensoriamento Remoto é uma técnica que utiliza de forma conjunta, sensores, 

equipamentos para processamento de dados, equipamentos de transmissão de dados 

colocados a bordo de aeronaves, espaçonaves ou outras plataformas, com a finalidade de 

estudar fenômenos e processos que ocorrem na superfície do planeta Terra a partir do 

registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias que 

compõem em suas mais diversas manifestações (NOVO, 2010). 

A energia eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar e é 

emitida por qualquer corpo que possua temperatura acima de zero grau absoluto. Essa 

energia pode ser ordenada de maneira contínua em função de seu comprimento de onda 

ou de sua frequência, sendo esta disposição denominada de espectro eletromagnético que 

é dividido em regiões ou faixas e suas respectivas características (NOVO, 2010). Deste 

modo, cada alvo da superfície terrestre que emite ou reflete radiação tem um 

comportamento espectral diferente para cada comprimento de onda do espectro 

eletromagnético (LIRA et al., 2009). Os sensores remotos são dispositivos capazes de 

detectar a energia eletromagnética e os sistemas imageadores fornecem como produto 

uma imagem da área observada (NOVO, 2010).  

Por meio de imagens de satélites e da compreensão do comportamento espectral 

dos alvos em diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético, torna-se 

possível avaliar as modificações na superfície terrestre, como por exemplo, as mudanças 

da cobertura vegetal em diversas épocas, possibilitando o monitoramento ambiental 

(FERNANDES et al., 2015; PEREIRA et al., 2016). 

O aprimoramento do conhecimento da interação eletromagnética e a vegetação 

têm permitido identificar o comportamento espectral da vegetação, fato este representado 

pelas características de reflectância da resposta eletromagnética pelas folhas, plantas 

individuais e conjunto de plantas (VERHULST et al., 2009; JOHNSON; TROUT, 2012). 

Assim, diversos índices espectrais de vegetação têm sido utilizados para monitorar a 

cobertura vegetal da Terra em escalas global e/ou local (MIURA et al., 2001). Tais índices 

são combinações de dados espectrais de duas ou mais bandas, selecionadas com o 

objetivo de sintetizar e melhorar a relação desses dados com os parâmetros biofísicos da 

vegetação (PONZONI, 2001). 

Os índices de vegetação resultam de transformações lineares entre reflectâncias 

da faixa do visível e infravermelho próximo do espectro eletromagnético. A aplicação 
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desses índices de vegetação tem auxiliado pesquisas no monitoramento da cobertura 

vegetal, na detecção de desmatamentos e queimadas, além de serem utilizados como 

parâmetro de previsão da produtividade agrícola e como indicador de secas (LIRA et al., 

2009; MELO et al., 2011; ZANZARINI et al., 2013; BAYMA; SANO, 2015). 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é analisar as transformações da cobertura 

vegetal ao longo da Avenida João Paulo II na Região Metropolitana de Belém entre os 

anos de 1989 e 2019, através de dados de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A Avenida João Paulo II (Figura 1) localizada na Região Metropolitana de Belém 

(RMB) é uma das principais vias de acesso e saída da capital paraense. Até o ano de 2013 

a via iniciava na Avenida Ceará no bairro de Canudos (Belém) e terminava na passagem 

Mariano no bairro do Castanheira (Belém). Em 2018, com o término do projeto de 

prolongamento da avenida, a via se estendeu até ao viaduto do Coqueiro na BR-316 

(Bairro da Guanabara-Ananindeua) (SANTANA JR., 2018). 

 

Figura 1 – Localização geográfica da Avenida João Paulo II, RMB – PA. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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2.2 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do trabalho, inicialmente foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica com propósito de compreender acerca da temática, esta atividade teve como 

objetivo levantar trabalhos realizados utilizando índices espectrais. 

Para analisar a transformação da cobertura vegetal na área de estudo foram 

utilizadas imagens do satélite Landsat-5/TM dos anos de 1989 e 2004, e imagem do 

satélite Landsat-8/OLI-TIRS do ano de 2019 disponíveis na plataforma online Google 

Earth Engine (GEE). As imagens dos satélites utilizados tem resolução espacial de 30 

metros, o que para análises de detalhes em ambientes urbanos impossibilita na aquisição 

de informações devido à baixa resolução, porém para o objetivo do trabalho o uso de 

imagens Landsat é valido, pois se trata somente de uma análise de alteração da cobertura 

vegetal através da aplicação de um índice espectral de vegetação, nesta mesma 

perspectiva trabalhos já foram desenvolvidos, como por exemplo, Silva e Silva (2017), 

Guilherme et al. (2016), Moreira e Amorim (2016), Almeida et al. (2015), Costa et al. 

(2015). 

Os processamentos foram realizados no Code Editor do GEE a partir de códigos 

desenvolvidos na linguagem de programação JavaScript, assim foi aplicado o Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI) que é um índice espectral de vegetação. 

O NDVI foi desenvolvido por Rouse et al. (1974) e é um índice indicador das 

alterações na cobertura vegetal, apresenta alta sensibilidade tanto para a vegetação 

esparsa quanto para a vegetação mais densa. Quanto maior for o contraste na região do 

visível do espectro eletromagnético, maior o vigor da vegetação (MOREIRA, 2012). O 

índice varia de -1 a 1, ele combina informações espectrais da banda do Vermelho (Red) 

e do Infravermelho Próximo (NIR), conforme a seguinte fórmula: 

NDVI =
NIR − RED

NIR + RED
 

Para quantificação e representação espacial utilizou-se um software de Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) e os resultados foram analisados em planilhas Excel e 

apresentados em forma de tabela. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A série temporal (1989 - 2019) de NDVI permitiu identificar a dinâmica da 

variação da cobertura vegetal na área de estudo. Os resultados obtidos ressaltam que 

houve uma transformação ambiental na área, sendo que a mesma se encontra em uma 

Unidade de Conservação (UC) de Uso Sustentável, que é a Área de Proteção Ambiental 

da Região Metropolitana de Belém (APA Belém), local que deveria ser preservado, mas 

que nos últimos 30 anos vêm sofrendo com interferências antrópicas. A Figura 2 

apresenta a transformação temporal da vegetação por meio da aplicação do índice de 

vegetação. A Tabela 1 apresenta os resultados em km² de vegetação na área de estudo. 

 

Figura 2 – Variação temporal do NDVI na Avenida João Paulo II, RMB – PA. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Tabela 1 – Área em km² da vegetação. 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

ANO Área (km²) 

1989 3,7 

2004 3,4 

2019 2,6 
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Segundo Oliveira e Aquino (2015), a cobertura vegetal dentre as variáveis 

ambientais é a mais vulnerável frente às ações antrópicas e isso fica evidente nos 

resultados obtidos para a área de estudo, pois a área sofreu intensas interferências 

humanas nos últimos anos, principalmente, após o período das obras do prolongamento 

da via. A supressão vegetal nos últimos 30 anos foi de aproximadamente 28%, cuja maior 

perda foi no período de 2004-2019 com aproximadamente 22%, coincidindo com o 

intervalo em que ocorreram as obras do prolongamento. 

De acordo com Aboud Neta et al. (2018) a aplicação de NDVI apresenta-se como 

uma técnica muito favorável para analisar as alterações da cobertura vegetal. A utilização 

de dados de Sensoriamento Remoto, em particular a reflectância multiespectral do visível 

e do infravermelho, que são utilizados para aplicação do NDVI podem proporcionar esses 

estudos de monitoramento ambiental (MA et al., 2001). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As mudanças ambientais, cobertura vegetal, na área de estudo se intensificaram 

nos últimos anos devido ao processo desordenado de ocupação antrópica que aumentou 

ainda mais com a execução de obras do trecho do prolongamento da Avenida João Paulo 

II. Com isso, a área de vegetação foi suprimida e as áreas residenciais passaram a fazer 

parte da paisagem local, modificando o ambiente daquele espaço. 

A preocupação quanto à diminuição da cobertura vegetal ocorre porque a área é 

uma UC que tem um papel importante, pois é onde estão localizados os mananciais que 

abastecem uma grande parte da cidade de Belém, os lagos Água Preta e Bolonha, e, além 

disso, a UC representa um ecossistema com uma grande biodiversidade de fauna e flora 

das florestas de várzea, igapó e terra firme. 

A análise de séries temporais dos sensores do satélite Landsat 5 e 8 convertidos 

para o índice de vegetação (NDVI) demonstrou que é possível utilizar a assinatura 

espectral temporal para avaliar as transformações na cobertura vegetal em ambientes 

urbanos, pois apesar da baixa resolução espacial das imagens utilizadas foi possível 

identificar as modificações na cobertura vegetal, alterações ocasionadas pelo processo de 

ocupação na área de estudo. Ressalta-se que os dados foram adquiridos de forma gratuita 

por meio de geotecnologias e estes dados podem subsidiar o planejamento ambiental do 

ambiente em estudo. 
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RESUMO  

A ilha de Mosqueiro pertence a cidade de Belém e sua economia é fortemente baseada no 

turismo, os quais são atraídos pelas suas belas praias e beleza natural. Devido ao intenso 

fluxo de pessoas na ilha, principalmente nos finais de semanas e/ou nas férias escolares, 

Mosqueiro apresentou crescimento desordenados da área urbana gerando vários impactos 

ambientais. Diante disso, o estudo da fragilidade ambiental em Mosqueiro é de suma 

importância para a avaliação e correção dos problemas que ocorrem na ilha. Sendo assim, 

objetivou-se analisar a fragilidade ambiental da ilha de Mosqueiro em Belém do Pará por 

meio da utilização da modelagem ambiental. Para geração do mapa de fragilidade da ilha 

de Mosqueiro foram utilizados arquivos vetoriais da base do IBGE e matriciais adquiridos 

pelo INPE, também foram coletadas imagens SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission) do projeto TOPODATA (Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil) do 

INPE. Assim como foram utilizadas imagens de satélites do Landsat 8 de sensor TM. O 

processamento das imagens e geração dos mapas foram realizados pelo software Arcgis 

10.1. Os resultados obtidos mostraram que as áreas da ilha com alto grau de fragilidade 

estão relacionadas com a maior exposição do solo e maior declividade, evidenciando que 

ela é vulnerável ao crescente processo de urbanização, atividades turísticas 

principalmente associados à falta de planejamento urbano e de educação ambiental. 

Portanto, a vegetação contribui diretamente para a baixa fragilidade ambiental da ilha e a 

vulnerabilidade da área está relacionada com as áreas antropizadas. 

Palavras-chave: Vulnerabilidade ambiental. Gestão ambiental. Cobertura vegetal.  

Área de Interesse do Simpósio: Avaliação de Impactos Ambientais. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A ilha do Mosqueiro é um Distrito Administrativo pertencente ao município de 

Belém, que fica localizado no Estado do Pará. Sua região é um dos destinos mais 

procurados por turistas, de todas as classes sociais, nos períodos de férias, feriados e fins 

de semana. São atraídos pelas belezas urbanas e naturais que estão presentes na cidade e 

pelas 15 praias de água doce, além da facilidade de acesso à região, no qual se encontra 

a 70 km de Belém. 

 Segundo Ribeiro, Costa e Tavares (2013), o desenvolvimento do turismo local se 

iniciou durante o período áureo da economia da borracha, contudo foi a partir da 

instalação da ponte Sebastião de Oliveira, durante a década de 70, que essa atividade se 

tornou mais valorizada na região, pois possibilitou o acesso, resultando no 

impulsionamento da economia local.  

 Contudo, não houve o acompanhamento de uma implementação infraestrutural 

adequada para a região, a fim de que atendesse a nova realidade apresentada. Desde o 

início, o turismo na Ilha de Mosqueiro tem acontecido de maneira desordenada, causando 

impactos negativos na sociedade, na economia e principalmente no meio ambiente, pois 

os recursos naturais locais estão ficando cada vez mais vulneráveis por causa deste arranjo 

estrutural desarmônico (VIANA, 2017). 

 Diante deste cenário, os estudos de fragilidade ambiental são importantes 

instrumentos para avaliar e corrigir os problemas que ocorrem na ilha. Segundo Rabelo e 

Feitosa (2016), esses estudos são muito importantes, pois se constituem como 

instrumentos colaborativos para a mitigação ou sanação dos problemas ambientais em 

nível territorial. 

 São através deles que o cenário ambiental se desvelará, mostrando o panorama 

conjuntural e as ações que devem ser tomadas para corrigir os problemas. Além disto, os 

dados obtidos reforçarão a elaboração de um planejamento e um gerenciamento eficaz. O 

planejamento e gerenciamento dos recursos naturais necessitam de muitos tipos de dados. 

Aqueles relacionados ao uso do solo, superfícies de água, vegetação e outros, são 

importantes para produzir a informação quantitativa necessária para analisar um cenário 

de acordo com cada problemática, e assim elaborar o planejamento para a tomada de 

decisão (PAREDES, 1994). 

 Objetivo desse trabalho foi analisar a fragilidade ambiental da ilha de Mosqueiro 

em Belém do Pará, por meio da utilização da modelagem ambiental. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

A área de estudo, compreende a ilha do Mosqueiro, institucionalizada como um 

dos distritos administrativos do município de Belém do Pará. A ilha está localizada 

(Figura 1) na costa oriental do rio Pará, no braço sul do rio Amazonas, em frente à baía 

do Guajará, entre as coordenadas 01o 04’ a 01 o 14’ de latitude sul e 48 o 19’ a 48 o 29’ 

de longitude oeste de Greenwich, com altitude média de 15 metros acima do nível do mar, 

com aproximadamente 212 km² e com uma população de aproximadamente 27 mil 

habitantes (IBGE, 2019a). 

 

Figura 1 – Mapa de localização da ilha de Mosqueiro, PA. 

Fonte: Autores, 2019. 

 

O mapa de fragilidade ambiental da Ilha de Mosqueiro foi elaborado a partir da 

integração dos índices dos atributos do uso e cobertura vegetal do solo e da declividade 

da área.  

O mapa de uso e cobertura vegetal do solo, assim como o mapa de localização 

foram realizados a partir da utilização de arquivos vetoriais na forma de shapefile da base 
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do IBGE (2019b) e imagens de satélite Landsat 8 de sensor TM obtida no dia 16 de julho 

de 2019, referente a órbita/ponto (223/61), adquirida no site USGS (2019).  

Esses mapas foram realizados por meio do cruzamento das informações dos dados 

vetoriais com a imagem de satélite, resultando primeiramente no mapa de localização da 

Ilha de mosqueiro. A partir desse mapa foi feita a classificação das variáveis vegetação, 

corpos hídricos (água), área antropizada e solo exposto obtidos por meio das assinaturas 

espectrais da imagem da área. 

Já o mapa de declividade foi confeccionado a partir de imagens SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission) do projeto TOPODATA (Banco de Dados 

Geomorfométricos do Brasil) do INPE (2019). Posteriormente, as imagens de satélites 

resultantes da análise do uso do solo junto com as imagens de declividade SRTM foram 

copiladas a fim de obter o resultado da fragilidade ambiental da Ilha de Mosqueiro. Todos 

os processamentos das imagens foram realizados no software Arcgis 10.1 para geração 

dos mapas e análise dos mesmos.   

Para a obtenção do grau de fragilidade ambiental da ilha de mosqueiro adaptou-

se a metodologia empregada por Bahr e Carvalho (2012), no qual a variável foi 

determinada conforme a relação do uso e ocupação do solo com a declividade da área, 

conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1– Classificação do grau de fragilidade ambiental. 

GRAU DE FRAGILIDADE DECLIVIDADE USO/ COBERTURA DO SOLO 

1-     MUITO BAIXO 0 a 2% Vegetação 

2-         BAIXO 2 a 5% Água 

3-         MÉDIO 5 a 10% Área antropizada 

4-          ALTO > 10% Solo exposto 

Fonte: Adaptado de Bahr e Carvalho (2012). 

 

As etapas executadas na elaboração do mapa de fragilidade ambiental seguem 

conforme o fluxograma na Figura 2.  
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Figura 2 – Fluxograma adotado para geração do mapa de fragilidade. 

 
MAPA DE FRAGILIDADE AMBIENTAL 

 

  

BASE DE DADOS                                         SOFTWARE USADO 

                                (Uso do solo, declividade)                                     (Arcgis 10.1) 

  

 

                    TÉCNICAS ADOTADAS 

(Arctoolbox) 

 

Conversão de Vetor em Raster                             Reclassificação 

 

Definir Pesos das Variáveis 

 

GERAR MAPA DE FRAGILIDADE 

(Arctoolbox) 

 

                              Overlay                                            Weighter Overlay Table 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Conforme os resultados do mapa de uso e ocupação do solo, a ilha de Mosqueiro 

possui 4 classes predominantes de ocupação, sendo elas:  água, vegetação, área 

antropizada e solo exposto (sem cobertura vegetal e sem construções antrópicas). Dessas 

classes, 51,86% é formada por vegetação, 31,14% encontra-se antropizado e 16,99% 

ocupados pelos corpos hídricos (Tabela 2 e Figura 3). Esses resultados evidenciaram a 

importância expressiva da vegetação para diminuição da fragilidade ambiental da ilha. 

De acordo com Almeida, Cunha e Nascimento (2012), a cobertura vegetal atua como 

elemento estabilizador para as variáveis clima e solo, onde a retirada vegetal de uma área 

pode alterar o ciclo hidrológico da área, o que afeta sua capacidade de infiltração e 

acumulação nos aquíferos além de aumentar o potencial erosivo local.  
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Apesar da área possui uma relevante área com vegetação, o processo de degradação 

na região ocasionado pela densidade urbana é muito evidente, principalmente na zona 

litoral da ilha. De acordo com Viana (2017), essa degradação pode ser evidenciada pelo 

transporte de poluentes urbanos derivados das barracas localizadas na praia em direção à 

água, o que prejudica a qualidade das águas da praia e consequentemente a exposição de 

riscos à saúde dos banhistas e dos moradores do entorno.  

 

Tabela 2 – Quantificação das classes na Ilha de Mosqueiro, PA. 

Classes Área (Km²) Porcentagem (%) 

Vegetação 133,73 51,86 

Água 43,82 16,99 

Área Antropizada 47,80 18,54 

Solo Exposto 32,45 12,60 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Figura 3 – Mapa de uso do solo da Ilha de Mosqueiro, PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 
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Na Figura 4 observa-se que a ilha possui solos de baixa vulnerabilidade à erosão e 

fragilidade potencial fraca de relevo. Segundo o manual de aptidão de solo da Embrapa 

(2015), os solos mais comuns na ilha de mosqueiro são: Latossolo Amarelo, Espodossolo 

Ferrilúvico, Gleissolo Háplico e Plintossolo Pétrico. Desses, o Latossolo é o que 

predomina na região, tendo como principal característica a baixa suscetibilidade à erosão, 

boa drenagem, permeabilidade com predominância de textura argilosa e muito argilosa e 

são pouco férteis (DIAS; CIRILO, 2018), fato que corrobora com os resultados 

encontrados.  

 

Figura 4 – Classificação da fragilidade de solos e declividade da ilha de Mosqueiro, PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

O grau de fragilidade ambiental da Ilha de Mosqueiro, com maior validação, pode 

ser analisado a partir da integração do mapa de fragilidade do solo e de declividade 

(Figura 5). Por meio dele, observou-se que a manutenção da cobertura vegetal é um fator 

essencial para manter a estabilidade do ambiente. Contudo, é notável a influência 

antrópica na zona litoral da ilha, o que é alarmante diante do gradiente de fragilidade entre 

os fatores utilizados como critérios. 

Neste sentido, é fundamental o conhecimento prévio das informações de uso do 

solo e declividade do terreno, no qual, é esperado que em áreas com solo exposto, seja 

maior a perda de solos através do processo de erosão. Assim como ocorre em solos com 

maior declividade, que existe uma perda maior nas partes mais elevadas do relevo, com 

isso, o solo é depositado nas áreas com menores altitudes. Dessa forma, é possível realizar 

o planejamento ambiental tendo como parâmetro de análise, as informações do 
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comportamento da cobertura vegetal, declividade do relevo e pedologia da área de estudo, 

para assim evitar ou mitigar as ocorrências de sensibilidade aos processos de riscos 

ambientais. 

 

Figura 5 – Grau de fragilidade ambiental da Ilha de Mosqueiro, PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Dessa forma, a ilha está vulnerável ao crescente processo de urbanização e 

atividades turísticas, principalmente associadas à falta de planejamento urbano e de 

educação ambiental, que tem levado a sérios problemas sobre os recursos naturais. Sendo 

assim, através das análises do mapa de fragilidade ambiental, é possível realizar o 

planejamento territorial para a proteção ambiental, o qual, se faz necessário a proteção da 

cobertura vegetal para manter a estabilidade do ambiente, conservação e preservação das 

áreas com reservas naturais, evitando assim, possíveis causas de suscetibilidade à riscos 

ambientais. 
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4. CONCLUSÃO  

A cobertura vegetal contribui diretamente para a baixa fragilidade ambiental da 

ilha de Mosqueiro, associada ao predomínio de latossolo na área. Já a vulnerabilidade da 

área está relacionada com as áreas antropizadas localizadas, principalmente na zona 

litorânea da ilha, motivadas pelo turismo local, baixo investimento de planejamento 

urbano e de educação ambiental. Contudo, de acordo com o modelo construído através 

das ferramentas de geoprocessamento, a área foi diagnosticada com baixa 

susceptibilidade de ocorrência de processos de erosão, levando em consideração as 

características do relevo e processos naturais da ilha. 
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RESUMO  

Nos últimos meses, muito tem se discutido acerca do aumento do número de queimadas 

na Amazônia brasileira. Diante disso o presente trabalho objetivou analisar o número de 

focos de incêndios para os três primeiros meses, que antecede o 1º e o 2º semestre do ano 

de 2019 no município de São Félix do Xingu. Os procedimentos metodológicos 

contemplam revisão bibliográfica e aquisição da base cartográfica do estado do Pará e do 

município em pauta para a construção do mapeamento disponibilizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Que foram inseridas em ambiente de 

Sistema de Informação Geográfica. Utilizaram-se os registros do satélite NOAA-20 

(National Oceanic Atmospheric Administration), obtidos no Banco de Dados de 

Queimadas (BD Queimadas-INPE). Em seguida esses dados vetoriais, formato de 

shapefile de focos de incêndios, foram organizados em uma única base especifica de 

dados, com intuito de facilitar a manipulação e a análise posterior da distribuição temporal 

desses dados. Sendo eles rodados em ambiente SIG, no software QGIS, na versão 2.14, 

com a sobreposição dos dados dos focos de calor e dos limites territoriais, para o alcance 

dos resultados. A partir dos resultados, identificou-se na série temporal mensal no período 

vigente de 6 meses,  um total de 24.935 registros de focos de calor. Dentro desse 

quantitativo, o território de São Félix do Xingu, registrou  os maiores valores, para os 

meses de julho, agosto e setembro cerca de 24.712 focos, representando 

aproximadamente 99,10%  desse total ao longo dos seis meses analisados, enquanto os 

meses de janeiro, fevereiro e março somaram juntamente um valor de 0,32% o que 

podemos concluir uma diferença exorbitante dos três primeiros meses do 2º semestre 

quando comparado com os três primeiros meses do 1º semestre, o qual houve um 

crescimento de quase 100%. 

Palavras-chave: Amazônia brasileira. Monitoramento. Sensoriamento Remoto. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os incêndios presenciados nas áreas de florestas, podem ser analisados e 

estudados pela utilização de índices e alertas de perigo, bem como pelo mapeamento 

desses locais que concentram maiores riscos. A ocorrência e propagação de queimadas e 

incêndios florestais estão intimamente associadas às condições do ambiente bem como 

os fatores climáticos (WHITE et al.,2016). 

Assim, dentre as influências que o clima exerce sobre as ocorrências, destaca-se a 

distribuição do conteúdo da própria umidade a qual a vegetação morta apresenta, com 

clareza o principal combustível dos incêndios ocorridos (TORRES et al., 2011). Além do 

uso do fogo ser também comumente utilizado, como limpeza e abertura de áreas para o 

desempenho de atividades no campo o que contribui mais ainda (FILHO, 2009). 

Segundo Pereira (2012), existe necessidade de avançar periodicamente em 

medidas as quais possam auxiliar no controle das queimadas em ambientes de florestas 

naturais, medidas essas que possa fomentar a produção de tecnologias, que possibilitam 

monitorar tais ocorrências no planeta. Atualmente, análises geradas em sistemas de 

informações geográficas com dados derivados de sensoriamento remoto têm 

proporcionado uma ampla visão sobre distribuição temporal, dessas ocorrências espaciais 

e padrões das queimadas em diferentes escalas, permitindo estudar as interações do fogo 

com as relações socioambientais. 

Assim, sensoriamento remoto nada mais é do que a arte e a ciência de obter um 

conjunto de informações de um determinado objeto sem estar em contato físico com ele, 

podendo ser comumente utilizado para medir e monitorar importantes características 

biofísicas e atividades humanas na Terra, por meio da captação da radiação 

eletromagnética refletida e emitida pela superfície, a exemplo disso, são os focos de 

queimadas nas grandes áreas de floretas nativas. (JENSEN, 2009). 

Desta forma, o uso de técnicas de Sensoriamento Remoto, juntamente com o 

Sistema de Informação Geográfica, surge como uma alternativa bastante viável e eficiente 

para avaliar o processo de crescimento seja ele urbano ou das atividades antrópicas no 

meio biofísico exercido, aliado a outras tecnologias que também fornecem a 

possibilidades, as quais permite esse monitoramento (DONAT, 2011). 

Nesse contexto, com um acelerado índice de desmatamento e queimadas no 

Brasil, o município de São Félix do Xingu, o mesmo tem aparecido na lista dos ranques 

dos municípios, que mais desmatam na Amazônia. Fatores esses causados principalmente 
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pela pecuária bovina em que sua a área desmatada chegou, em julho de 2010, a cerca de 

20,2% do território do município (IBGE, 2010). 

Assim, para coibir o avanço acelerado do desmatamento na região, o governo tem 

adotado o uso de dispositivos de comando e controle, com a criação de unidades de 

conservação na área da Terra do Meio (região no centro do Pará, localizada entre os rios 

Iriri e Xingu) e operações de fiscalização que embargaram a venda de gado criado em 

áreas desmatadas irregularmente (SILVA, 2012). Entretanto, essas iniciativas ainda são 

poucas e insuficientes para impedir o avanço do desmatamento causado em grande parte 

pelo aumento da área de pastos oriundo das atividades agropecuaristas.  

Assim, o sensoriamento remoto através de técnicas orbitais pode ser utilizado 

vigorosamente para alertar o país, sobre essa expansão acelerada de desmatamento, 

permitindo ser utilizada como ferramenta de denúncias, para os órgãos agirem mais 

rapidamente na tomada de decisão no controle do desmatamento e das queimadas. Pois 

como sabemos logo em seguida da derrubada da cobertura vegetal quase sempre vem a 

utilização do fogo para a limpeza do terreno. 

Diante disso, o presente trabalho objetivou analisar o número preciso de focos de 

calor no município de São Félix do Xingu e comparar a quantidades obtidas de focos, nos 

primeiros três meses que antecede o primeiro semestre, janeiro, fevereiro e março com os 

três primeiros meses do segundo semestre, julho, agosto e setembro do ano de 2019 e 

averiguar as suas correlações. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo compreende ao município de São Félix do Xingu pertencente à 

mesorregião do Sudeste Paraense, que compreende cinco municípios, Bannach, Cumaru 

do Norte, Ourilândia do Norte, São Félix do Xingu e Tucumã, mais exatamente na 

Amazônia brasileira (Figura 1). Totalizando uma área de 121.106,7 km², com uma 

população estimada de 205.857 habitantes (IBGE ,2018). 

São Felix do Xingu foi elevado à categoria de município e distrito com esta mesma 

denominação pela Lei Estadual nº 2460 no ano de 1961, quando foi desmembrado de 

Altamira. Este município possui sua população basicamente dividida quase que 

igualmente entre residentes urbanos e rurais (a população rural é predominante no 

município representando 50,41%, (IBGE,2018). 
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Em relação à situação econômica, o município detém entre suas principais 

atividades a agricultura e a pecuária. No caso da agricultura entre as lavouras temporárias 

destacam-se o cultivo da mandioca e do milho. Já na lavoura permanente destacam-se a 

cultura do cacau e da banana. No caso da pecuária, São Félix do Xingu destaca-se por ser 

o maior produtor de bovinos e muares do país (IBGE, 2010). 

 
Figura 1 – Mapa de Localização do Município de São Félix do Xingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Foram extraídos dados do site do INPE da plataforma “Banco de Dados De 

Queimadas” em formatos de Shapefile com as características: País - Brasil; Estado - Pará; 

Data – 01 de janeiro de 2019 a 01 de outubro de 2019; Focos de Satélite –Noaa 20.; Focos 

no Bioma – Amazônico. Foram utilizados dados como Shapefile do estado do Pará, e do 

município em questão. 

Assim, a escolha do satélite NOAA, para esta pesquisa foi devido à alta 

potencialidade das imagens que esse satélite apresenta, através do sensor AVHRR, o qual 

é muito utilizado para detecção de focos de incêndio, uma vez que este permite identificar 

e localizar, em tempo real, focos de fogo ativo em todo o território brasileiro 

(FLORENZANO, 2007). 
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2.3 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados vetoriais formatos de shapefile de focos de calor, (dos três meses do 

início do ano janeiro, fevereiro e março e dos três meses sequentes do ano julho, agosto 

e setembro de 2019). Foram organizados em uma única base especifica de dados, com 

objetivo de facilitar a manipulação e a análise posterior da distribuição temporal mensal 

dos focos de calor. Após isso, todo processamento de dados foi realizado em ambiente 

SIG no software QGIS, versão 2.14 de licença gratuita, com a sobreposição dos dados, 

dos focos de calor e limites territoriais no qual foram processados para o alcance dos 

resultados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando mensalmente a área selecionada, os dados foram plotados e obtiveram 

os seguintes números de feições como observado na (Figura 02): De 01 de janeiro de 

2019 a 01 de fevereiro de 2019: 60 feições; De 01 de fevereiro de 2019 a 01 de março de 

2019: 16 feições; De 01 de março de 2019 a 01 de abril de 2019: 4 feições.  

 

Figura 2 – Focos de calor dos três primeiros meses que antecede o primeiro semestre do 

ano de 2019 no município de São Félix do Xingu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados do INPE 
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Ainda, analisando mensalmente a área selecionada do trimestre, de julho a 

setembro de 2019 os dados também foram plotados e obtiveram os seguintes números de 

feições como observado na (Figura 03): De 01 de julho de 2019 a 01 de agosto de 2019: 

1.541 feições de 01 de agosto de 2019 a 01 de setembro de 2019: 13.541 feições de 01 de 

setembro de 2019 a 01 de outubro de 2019: 9.630 feições. 

 

Figura 3 – Focos de calor dos três primeiros meses que antecede o segundo semestre do ano de 

2019 no município de São Félix do Xingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados do INPE. 

 

Segundo os dados gerados, podemos avaliar conforme na (Figura 4). Que entre os 

meses janeiro a março de 2019, houve um índice bastante controlado num somatório de 

0,32% num total de queimadas, para os três meses vigentes do primeiro semestre do ano, 

um motivo que pode ter levado a esse resultado pode ter sido o forte inverno que a região 

amazônica enfrenta todos os anos. Ou seja, esse fato pode ter advindo, devido ser um 

período muito chuvoso na Amazônia paraense.  
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Figura 4 – Quantitativo dos menores índices de focos de queimadas no ano de 2019, no 

município de São Félix do Xingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados do INPE. 

 

Por outro lado, quando analisamos a (Figura 5). Com os dados dos três primeiros 

meses do segundo semestre, julho, agosto e setembro percebemos uma visão totalmente 

diferente, com a presença de números mais severos de focos de queimadas, e um dos 

grandes  fatores que tem contribuído positivamente, nesse aumento desenfreado de focos 

é o desmatamento ilegal, da floresta amazônica, em que quase sempre, após o 

desmatamento é realizado a queima do material vegetal para limpeza do terreno, seja para 

a expansão de sistemas produtivistas como a própria agricultura familiar e garimpos 

ilegais como principalmente, aos sistemas agropecuaristas que tem cada vez mais se 

expandido na Amazônia brasileira.   

Figura 5 – Quantitativo dos maiores índices de focos de queimadas no ano de 2019, no 

município de São Félix do Xingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados do INPE. 
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Além disso, nos meses de janeiro a agosto de 2019, houve um aumento grandioso 

no número de focos de calor registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

em que avançaram até mesmo em áreas, que até o mês de julho do ano anterior de 2018 

ainda era considerada vegetação primaria na floresta amazônica (IPAM, 2019). Isso 

explica a causa desse aumento tão acelerado de focos de incêndios no segundo semestre 

do ano de 2019.  

 

4. CONCLUSÃO  

O uso de técnicas de Sensoriamento Remoto mostrou-se como uma ferramenta 

muito importante, pois através dela foi possível analisar que os focos de incêndios se 

acentuam com um número bastante expressivo, conforme com os meses do ano mais 

quentes e com a baixa da umidade, destacando o trimestre de julho a setembro de 2019, 

que foram meses observados no estudo, aos quais obtiveram os maiores focos de 

queimadas. 

Desta forma, muitos estudos ainda precisam ser realizados, para que possa ser 

avaliado os reais motivos, dos elevados índices de queimadas no Brasil, não somente no 

município de São Félix do Xingu, como nas demais regiões do país onde os focos de 

queimadas vêm se acentuando cada vez mais principalmente na região da grande 

Amazônia brasileira. 
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RESUMO 

Recentemente, tem-se verificado um ritmo acelerado de liberação de novos agrotóxicos no 

Brasil. Se por um lado esse novo padrão visa a intensificar a produção para atender a 

demanda, por outro, desperta atenção pelo estado de conhecimento em que as substâncias 

autorizadas se encontram. No Brasil, a entidade que regula o comércio e a circulação destes 

produtos é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que atualmente 

reconhece 623 formulações em seu acervo. Entretanto, estudos mais detalhados com os 

ligados à reatividade química desses compostos e portanto sua interação com outros 

materiais ainda são incipientes. Pensando nisso, este trabalho tem o objetivo de analisar a 

gap de energia de um importante fungicida, o Clorotalonil (C8Cl4N2), análises dessa 

natureza são úteis para identificar entre outras propriedades, a tendência que a substância 

possui em reagir com outros compostos, bioacumulação e carcinogenicidade química. Para 

este estudo, foi utilizado o software Avogadro para desenho molecular, seguido de 

otimização geométrica na plataforma Orca 4.0.0. Esses resultados foram exibidos no 

ambiente do software Chemcraft 1.6. Os resultados demonstraram o agrotóxico estudado 

possui gap igual a 4,89 eV, característica similar às substâncias não cancerígenas. Estes 

resultados contribuem para uma descrição mais detalhada do agrotóxico e compõem seu 

banco de informações eletrônicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O uso indiscriminado de agrotóxicos, seja pela quantidade empregada ou por uso 

de produtos proibidos, leva inevitavelmente a dois problemas recorrentes na literatura: A 

contaminação humana e a ambiental. Entre outros impactos que afetam os humanos, 

como intoxicação aguda e crônica, é pertinente falar do potencial cancerígeno desses 

produtos, a sua carcinogenicidade. Neste estudo, analisamos o Agrotóxico Clorotalonil, 

amplamente usado no campo seja no Brasil ou exterior, mas que atualmente se encontra 

sob avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) [1].  

Nesse sentido, o objetivo geral desse estudo é calcular a diferença de energia entre 

os orbitais eletrônicos do DNA e do Agrotóxico Clorotalonil, a chamada diferença de 

energia Homo-Lumo (H-L). Sobre o DNA, esse cálculo se concentra especificamente na 

Guanina, já que a mesma apresenta um nível mais elevado de eletronegatividade, em 

comparação com as demais bases nitrogenadas [2]. E tem-se como objetivos específicos 

realizar a comparação desse valor com o de substâncias já conhecidas na literatura 

avaliando a potencial cancerígeno, e também iniciar a construção do banco de dados de 

informações eletrônicas do Clorotalonil. 

 

2. METODOLOGIA 

Para a realização dos cálculos, foi feito desenho molecular e as simulações de 

análise conformacional com otimização da geometria molecular no Avogadro 1.1. Após 

isso, foi realizada a segunda otimização de geometria utilizando o método DFT sob o 

funcional B3LYP e base 6-311++g (d,p) no Gaussian09. Esse resultado foi exibido no 

software Chemcraft 1.6 onde se identifica as energias dos orbitais e suas variações usadas 

nesse trabalho. 
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Figura 1 – Molécula do Clorotalonil. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No quadro abaixo (Quadro 1) estão listados os valores da diferença de energia (H-

L) de substâncias marcadamente cancerígenas (Benzopireno e Naftilamina) e não-

cancerígenas (Glicose e Água) conforme aponta a literatura e ainda um valor médio entre 

elas (VM). Dos trabalhos que citam a diferença de energia como descritor da 

aproximação, sabe-se que quanto menor esse valor, maiores as chances do composto 

interagir com a base nitrogenada (guanina) [2]. 

Quadro 1 – Substâncias e suas diferenças de Energia (H-L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Substância Dif. de Energia  H – L  (ev) 
  

Naftialamina 2,71 

Benzopireno 3,45 

VM 4,52 

Clorotalonil 4,89 

Glicose 5,43 

Água 6,51 
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Com base no exposto acima, podemos observar que a diferença de energia calculada 

para o Clorotalonil demonstrou possuir um valor relativamente alto entre as substâncias. 

Essa constatação revela que quando comparado às substâncias cancerígenas que foram 

descritas acima, o Clorotalonil tem chances reduzidas de interagir com a Guanina. 

Figura 2 – Comparação da diferença de energia do Clorotalonil. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

4. CONCLUSÃO 

       Portanto, observa-se dos resultados que o Clorotalonil tem um valor de 

diferença de energia acima do Valor Médio (VM) e sua tendência de interação com o 

DNA é mais semelhante à de substâncias não cancerígenas. Porém, esse resultado não é 

conclusivo sobre a carcinogenicidade do composto, visto que uma análise mais completa 

sobre esse tema requer a obtenção de outras variáveis eletrônicas ligadas ao poder 

cancerígeno de um composto. Estas outras variáveis, aliadas a diferença de energia 

calculada nesse trabalho, são fundamentais para o modelo computacional da 

carcinogenicidade. 

 

 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

Naftialamina Benzopireno VM Clorotalonil Glicose Água

Série 1 Coluna1 Coluna2



V 

 

339 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

5. REFERÊNCIAS  

ANVISA. Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) -

Relatório de Atividades de 2009.  

MORAIS, R. J. L. Identificação do potencial carcinogênico dos agrotóxicos 

piraclostrobina, cianamida, etefon e acetamiprido para validação do método 

computacional da carcinogenicidade químico-quântica. Relatório final deiniciação 

científica- UNIVASF. 2010. 

PELAEZ, V.Monitoramento do Mercado de Agrotóxicos – Observatório da indústria de 

agrotóxicos. Anvisa - Agência Nacional de VigilânciaSanitária e UFPR - Universidade 

Federal do Paraná, apresentado em Brasíliaem março de 2010. 

CARNEIRO, F.; SOARES, V. Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo. 

Artigo publicado no Portal EcoDebateem 08/07/2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V 

 

340 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

TOXICIDADE DE PARACETAMOL EM Lactuca sativa 

 

Vanessa de Fátima Carneiro de Araújo1; Juce Silva de Souza2; karolayne Janilda Lima 

de Oliveira3; Thaísa Pegoraro Comassetto4; Wanderson Cunha Pereira5. 

 
1 Graduanda em Ciências Biológicas. Universidade Federal Rural da Amazônia, campus 

Capitão Poço. vaneara882@gmail.com 

2 Graduanda em Ciências Biológicas. Universidade Federal Rural da Amazônia, campus 

Capitão Poço. jucesilva59@gmail.com 

3 Graduanda em Ciências Biológicas. Universidade Federal Rural da Amazônia, campus 

Capitão Poço. karollimadeoliveira.21@gmail.com 

4 Bióloga. Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Capitão Poço. 

thaisapegoraro@gmail.com 

5 Matemático. Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Capitão Poço. 

wanderson.pereira@ufra.edu.br.  

 

 

RESUMO  

Uma alternativa para avaliar a toxicidade de substâncias é utilizar sementes como 

indicadoras em testes de germinação. Sementes de alface (Lactuca sativa) têm sido 

utilizadas em ensaios de germinação por serem de fácil obtenção e oferecerem resultados 

rápidos e fáceis de serem avaliados. O objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade do 

paracetamol por meio de bioensaios com alface. Foram realizados ensaios em placas de 

petri, com 5 tratamentos e 4 repetições. Cada tratamento representou uma concentração 

de paracetamol diferente (2,7 mg L-1, 5,0 mg L-1, 9,3 mg L-1 e 15 mg L-1), além do 

tratamento controle (água destilada). Os dados de germinação, desenvolvimento da 

plântula e peso foram avaliadas estatisticamente através do software Excel e dos 

programas estatísticos AgroEstat e R. Foram observados o efeito sobre o número de 

sementes germinadas e o efeito sobre os comprimentos da radícula e do hipocótilo. As 

concentrações de paracetamol de 2,7 mg L-1 e 15 mg L-1 causaram redução no crescimento 

da radícula em 30% e 80%, respectivamente. Já no crescimento do hipocótilo, tais 

concentrações afetaram em 54% e 84%, respectivamente. Conclui-se que, a medida em 

que houve o aumento das concentrações do paracetamol, as plântulas apresentaram menor 

desenvolvimento. 

Palavras-chave: Alface. Sementes. Bioensaios. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O crescimento da população trouxe uma enorme quantidade de poluentes para os 

distintos ambientes, são eles atmosfera, água, solo e sedimentos conforme suas 

características físico-química (FRANCO et al, 2017). Essas substâncias podem passar por 

processos de degradação biótica ou abiótica, porém, algumas substâncias podem resistir 

a esse processo e se tornar persistentes no ambiente, as quais podem permanecer ali por 

grandes períodos de tempo, se tornando tóxica, dependendo da continuidade da emissão 

(COSTA et al., 2008). O ambiente aquático sofre com este problema por conta, 

principalmente, da contaminação do lençol freático e do solo. O mau funcionamento ou 

até mesmo a falta de tratamento específico prévio dos efluentes urbanos, sejam eles 

industriais, domésticos ou agropecuários evidenciam a má utilização dos recursos 

hídricos (CUNHA, 2011).  

A toxicicidade reflete a capacidade que uma substância tem de ser potencialmente 

tóxica, ou seja, de causar um efeito danoso a um organismo vivo. Porém, os aspectos 

quantidade, tempo de exposição, podendo ser crônico ou agudo e as propriedades 

químicas as quais o organismo é exposto e os efeitos (morte, crescimento ou 

germinação/reprodução) e resposta do efeito (sub-letal ou letal) irão determinar a 

magnitude do problema no meio ambiente (ASAHIDE et al, 2012). Porém, deve ser 

levado em consideração o fato de que os efeitos terão intensidades diferentes, dependendo 

de fatores como a concentração, propriedades químicas das substâncias, sensibilidade do 

organismo teste e tempo de exposição para ser considerado tóxico (FRANCO et al, 2017). 

Os fármacos, atualmente, representam um tipo de contaminante orgânico 

encontrado em níveis traço no ambiente. São comumente utilizados para controlar vários 

tipos de doenças e a administração crônica ao longo das últimas décadas acarretou em 

altas taxas de produções mundiais. A maioria dos fármacos não é totalmente metabolizada 

no organismo, de modo que são excretados pela urina/fezes e liberados pelos efluentes 

até mesmo após passagem por estações de tratamento de níveis avançados (KEMPER, 

2008; CHANG et al., 2010, CUNHA, 2011). Isso pode ocorrer com os anti-inflamatórios 

não esteroides, como o paracetamol, sendo uns dos compostos farmacêuticos mais 

frequentemente encontrados em ambientes aquáticos (MACHADO et al, 2009). 

Os bioensaios com semente vêm demonstrando grande eficiência no 

monitoramento de poluentes ambientais. As sementes da espécie Lactuca sativa, 

popularmente conhecida como alface, é uma espécie amplamente utilizada como 
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bioindicador nesses estudos devido a sua sensibilidade a agentes químicos, rápida 

germinação, crescimento linear em ampla faixa de variação de pH e baixa sensibilidade 

aos potenciais osmóticos. É possível avaliar os efeitos fitotóxicos por meio da observação 

de diferentes variáveis como germinação, alongamento de raiz, peso e biomassa vegetal. 

(SIMÕES et al, 2013). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade do paracetamol por meio de 

bioensaios com alface (Lactuca sativa) por meio da avaliação do desenvolvimento do 

hipocótilo e da radícula, número de germinação e peso. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 AMOSTRA 

Os experimentos foram realizados no laboratório Multiusuários da Universidade 

Federal Rural da Amazônia (UFRA), campus Capitão Poço, e o paracetamol analisado 

foi preparado em concentrações específicas de 2,7 mg L-1, 5 mg L-1, 9,3 mg L-1e 15 mg 

L-1, além do tratamento controle composto por água destilada. Cada tratamento foi 

avaliado em quatro repetições. O experimento foi realizado em placas de petri, totalizando 

20 (vinte) parcelas experimentais. Em cada uma das placas de petri foram inseridos papel 

filtro com a função de reter a solução de paracetamol e em cada uma delas foram 

distribuídas, espaçadamente, 10 (dez) sementes de Lactuta sativa (alface), totalizando 

duzentas (200) unidades experimentais. Foram adicionados 2 mL da solução de 

paracetamol preparada em cada placa de petri, as quais foram levadas à incubadora BOD 

à 22°C por 72 horas. 

2.2 COLETA DE DADOS  

Após transcorrido o tempo de incubação, foram avaliados a germinação, o 

crescimento da radícula em milímetros, crescimento do hipocótilo em milímetros e o peso 

em gramas. Foi-se utilizado de paquímetro para auxílio das medições (Figura 1).  

 



V 

 

343 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

Figura 6 – Procedimentos realizados no experimento de toxicidade de paracetamol em alface. 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

2.3 ANÁLISE DE DADOS 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de 

significância. As análises foram realizadas utilizando os programas estatísticos R  na 

versão 3.4.3 e o AgroEstat  na versão 1.0. No presente trabalho, o programa estatístico R 

foi utilizado para descrever padrões nos dados analisados e para decidir se predições das 

hipóteses são verdadeiras ou não. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na avaliação do efeito tóxico de cada tratamento sobre a germinação, a 

porcentagem de inibição da radícula e do hipocótilo e do peso das plântulas da espécie de 

Lactuta sativa são dispostos no Figura 2, em que é possível perceber que quanto maio a 

concentração de paracetamol, menor foi o crescimento da raiz e do hipocótilo e o peso 

das sementes, sendo possível notar que os maiores índices de inibição ocorreram no 

comprimento da raiz e do hipocótilo. 
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Figura 2 – Porcentagem de germinações, inibição da raiz e hipocótilo e peso de Lactuca sativa. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

 Foi possível identificar (Tabela 1) que na avaliação da germinação houve um 

padrão nos tratamentos, pois apenas umas das germinações (15 mg L-1 de paracetamol) 

não germinou. Nas demais avaliações (inibição da raiz e hipocótilo e peso) não houve 

padrões na maioria das variáveis.  

 

Tabela 1 – Teste de comparação de médias para germinação, crescimento da raíz e do hipocótilo 

e peso de alface submetido a soluções de paracetamol em diferentes concentrações. Letras iguais 

na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 

Concentração de  

Paracetamol (mg L-1) 
Germinação Raiz Hipocótilo Peso 

H2O 10,0 a 17,6 a 16,2 a 0,083 a 

2,7 10,0 a 12,4 b 7,5 b 0,054 b 

5,0 10,0 a 8,3 c 5,5 bc 0,046 bc 

9,3 10,0 a 4,6 d 3,4 c 0,036 cd 

15 9,7 a 3,3 d 2,7 c 0,028 d 

Fonte: Autores, 2019. 

As concentrações de paracetamol de 2,7 mg L-1 e 15 mg L-1 causaram redução no 

crescimento da radícula em 30% e 80%, respectivamente. No crescimento do hipocótilo, 

tais concentrações afetaram em 54% e 84%, respectivamente. Já no peso tais 

concentrações afetaram em 54% e 84%, respectivamente 35% e 65%. 
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Foi possível observar que bioensaios de toxicidade podem ser realizados com 

sementes de alface, pois esses organismos testes quando são re-hidratados entram em 

processo de germinação e sofrem rápidas mudanças fisiológicas devido a estresses 

ambientais PELEGRINI et al. (2009). Sugere-se que mais experimentos em menores 

concentrações de fármacos e/ou com espécies in vivo, além de análise a nível citogenético 

sejam realizados, a fim de se observar e entender os reais efeitos tóxicos dessas 

substâncias.  

De acordo com Jacob (2011), as variações de configuração em uma curva dose-

pode ser explicada pelo fato de cada indivíduo de uma população possuir uma tolerância 

própria e requerer uma determinada dose antes de responder com um efeito.  

Os trabalhos de Leles (2017) e Franco et al. (2017) descrevem, respectivamente, 

em seus trabalhos sobre ensaios com Lactuca sativa, que os efeitos negativos dos sais 

sobre o crescimento das plantas têm sido associados ao componente de tensão osmótica, 

provocado pela diminuição do potencial de água no meio e que um nível considerável de 

toxicidade foi observado até mesmo na maior das diluições, portanto mesmo que esse 

efluente seja diluído no corpo hídrico pode vir a causar graves problemas no 

desenvolvimento de plantas, tanto aquáticas quanto terrestres, além de outros organismos. 

 
4. CONCLUSÃO  

Conclui-se que a concentração de 2,7 mg L-1 foi suficiente para causar toxicidade 

de L. sativa, afetando o crescimento da radícula, hipocótilo e peso das sementes. Os 

bioensaios com alface podem ser uma alternativa para a avaliação de toxicidade, pois 

proporcionaram uma reação dose-respostas esperada de acordo com a mudança de 

concentração de um tratamento para outro. 
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RESUMO  

Os resíduos sólidos são definidos pela Norma Regulamentadora (NBR) ABNT 

10.004:2004, do qual, destacam como resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que 
resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Além disso, ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes 

de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição. Com relação aos Resíduos da Construção e demolição, a principal 

resolução que dispõe é do Conselho Nacional do Meio Ambiente de nº 307/2002. Em fase 

disso, o setor da construção civil é um dos seguimentos de grande importância econômica 

e social, porém é uma atividade geradora de impactos ambientais pelo fato do montante 

do volume de resíduos utilizados para a realização da obra. Desse modo, a caracterização 

dos resíduos gerados pela construção civil é de suma importância, para analisar e 

diagnosticar quais os tipos de resíduos são mais gerados no canteiro da obra e para auxiliar 

na decisão dos métodos e equipamentos que podem ser utilizados, como a reciclagem ou 

reaproveitamento, assim o objetivo da pesquisa é caracterizar e classificar os resíduos 

gerados da construção civil na cidade de Paragominas-PA. A coleta de dados foi realizada 

em 7 (sete) bairros no período de outubro de 2018 a outubro de 2019, sendo coletados 

aproximadamente 747,145 kg de resíduos, do qual, foram separados por classes e por 

bairros. Mediante aos dados exposto, pode-se considerar que o quantitativo de RCD 

gerado no município é significativo e viável para reutilização ou reciclagem contribuindo 

consideravelmente na minimização de impactos ocasionado pelo descarte inadequado e 

com gastos financeiros principalmente para o empreendedor. 
 

Palavras-chave: RCD. Caracterização. Reutilização. 

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos Sólidos.  

 

 

 

  

mailto:ronilsonlobo@gmail.com


V 

 

348 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo a Norma Brasileira de Regulamentação (NBR) ABNT 10.004:2004, a 

definição de resíduo sólido é: 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólidos, que resultam de atividades 

de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 

para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à 

melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004). 

 

 A principal resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA que 

dispõem dos Resíduos de Construção Civil e demolição (RCD) é de nº 307/2002, o qual 

define estes resíduos como todos os provenientes de construções, reformas, reparos, 

demolições de obras e construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de 

terrenos, como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, 

resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas e etc. 

(BRASIL, 2002). 

Neste contexto, o setor da construção civil é um dos seguimentos de grande 

importância econômica e social, contudo é uma atividade geradora de impactos 

ambientais devido ao grande volume de resíduos utilizados para a realização da obra, 

além do mais a sua má disposição em locais inapropriados representa um problema a ser 

gerenciado nos centros urbanos (SAMPAIO; SILVA, 2019). 

Em face disto, de acordo com o Conama supracitado os RCD são classificados em 

função de suas características, estes classificam-se em quatro classes denominados de: A, 

B, C, D. 

O grupo A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 

agregados, tais como: de construção, demolição, reformas e reparos de 

pavimentação obras de infraestrutura inclusive solos provenientes de 

terraplanagem; construção, demolição, reformas e reparos de 

edificações, componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento etc).Grupo B-resíduos recicláveis para outras destinações, 

tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, 

embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso; Grupo C-resíduos 

para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou 

recuperação. Grupo D- resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles 

contaminados ou prejudiciais à saúde (CONAMA, 2002). 
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Nesse sentido, a caracterização dos resíduos gerados pela construção civil é de 

suma importância, para analisar e diagnosticar quais os tipos de resíduos são mais gerados 

no canteiro da obra e também para auxiliar na decisão dos métodos e equipamento que 

pode ser utilizado, como a reciclagem ou reaproveitamento (SILVA; SANTOS; 

ARAÚJO,2017). Assim, o objetivo desta pesquisa é caracterizar e classificar os resíduos 

gerados da construção civil na cidade de Paragominas-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 TIPO DA PESQUISA 

 A pesquisa desenvolvida neste estudo possui objetivo de caráter descritivo, do 

qual, busca registrar, analisar, ordenar e descrever os fatos ou fenômenos, sem manipulá-

los, além de também procurar descobrir com que frequências os fatos ocorrem, sua 

natureza, suas características, causas e relação com outros fatos (SAKAMOTO; 

SILVEIRA, 2014).  

 Deste modo, a abordagem adota nesta pesquisa é de natureza quantiqualitativa, 

pois pretende compreender o fenômeno dentro do seu contexto, procurando explicar sua 

origem, relações, mudanças e possíveis consequências. Quanto ao procedimento técnico 

utilizado foi através de pesquisa de campo, tendo em vista que a coleta de dados se deu 

diretamente na área de estudo, baseado apenas na observação de fatos e fenômenos 

espontâneos, que possibilitassem o registro de variáveis relevantes para analisá-los 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Com relação a caracterização quantitativa do resíduo de construção civil, foi 

realizada durante os meses de outubro de 2018 a outubro de 2019  nos bairros da 

Promissão, Angelim, Célio Miranda, Jardim Atlântico, Tião Mineiro, Uraim, Juparanã, 

no total foram coletadas 51 (cinquenta e uma) amostras de aproximadamente setecentos 

e quarenta e sete quilos e cento e quarenta e cinco gramas (747,145 Kg), para a coleta foi 

utilizado o método de amostragem utilizados em pilhas ou monte de acordo com a NBR 

10007 (ABNT, 2004).  

No qual consistiu em obter amostras representativas de um metro cúbico oriundas 

da homogeneização do RCD, os resíduos foram separados em sete categorias sendo eles: 

tijolo sem massa, tijolo com massa, pedaço de concreto, massa, tubo, isopor, madeira, 

amianto, lajota, telha, massa com tinta, gesso, os equipamentos utilizados na coleta de 
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amostras foram: balança suspensa (capacidade de cinquenta quilos), um recipiente de 

plástico (volume  m3) para pesar as amostras e luvas de raspa para coletar o resíduo. 

 

2.2 FISIOGRAFIA DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Paragominas, localizado na parte central da mesorregião do 

Nordeste Paraense, situada entre os paralelos de 2º 0’ 38” e 3º 0’ 40” de latitude sul e os 

meridianos de 46º 0’ 27” e 48º 0’ 5” de longitude oeste de Greenwich, com uma população 

estimada de aproximadamente de 111.764 habitantes 2018 (IBGE, 2019). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO RCD 

A quantificação dos resíduos foi realizada segundo a Resolução CONAMA n° 

307/02 e suas alterações CONAMA nº 348/ 2004 e 431/2011, os resíduos foram 

separados por classes, e por bairro. A determinada e a composição gravimétrica foram 

realizadas de acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – 

IBAM (2001), a gravimetria permitiu a caracterização do material desperdiçado na 

execução da obra e uma avaliação da possível reutilização desses resíduos na própria 

Figura 7 – Mapa de localização do município de Paragominas – PA. 

Fonte: Belluzzo et al. (2017). 
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obra. Os resultados da quantificação estão apresentados na tabela 1 na qual estão 

relacionados os resíduos encontradas ao longo da coleta do RCD.  

 

   Tabela – 1 Quantitativo dos RCD em peso (Kg) coletados por bairro. 

Descrição 

(Categoria) 

Massa (Kg) 

 Promissão  Célio 

Miranda 

Jardim 

Atlântico  

Tião 

Mineiro 

Angelim Uraim Juparanã 

Tijolo sem 

massa(reboco) 

48,895 2,77 - 2,37 11,66 17,50 14,35 

Tijolo com 

massa(reboco) 

46,68 3,4 - 2,88 7,13 12,76 3,78 

Concreto 77,8 11,37 4,1 3,70 17,46 41,54 34,50 

Massa(reboco) 53,52 14,68 3,1 3,57 14,51 34,20 32,75 

Tubo 4,3 0,28 - 11,37 - - - 

Isopor 
0,29 - - 14,68 - - - 

Madeira 
69,31 1,44 - - - - - 

Amianto 
1,36 - - - 2,1 - 1,81 

Lajota 
- 12,13 - - 15,56 12,40 17,76 

Telha 
4,87 - - - - - - 

Gesso 
4,2 - - - 1,56 - - 

Massa com 

tinta  

11,18 - - - 7,49 - - 

Fonte: Autores (2019). 

 

3.2 COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RCD 

Os RCD após classificação por categoria foram pesados e suas respectivas massas 

foram calculadas e obtidas às frações segundo a equação (1) do SISEMA-Sistema 

Estadual de Meio ambiente (2019). As frações foram calculadas bem como o peso de 

todos os RCD classificados por classe em relação a montante de todos os bairros nos quais 

foram realizadas as coletas. Os resultados se encontram na tabela 2, que mostra a 

quantidade de massa obtida da coleta realizada, os maiores percentuais de RCD 

corresponde às categorias concreto e massa. 

 

Equação 1: Percentual de cada categoria (%) =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑟𝑎çã𝑜(𝑘𝑔)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
 x 100 
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Tabela 2 – Caracterização dos RCD. 

Fonte: Autores (2019). 

Os dados apresentados estão condizentes com estudos da área que consideram 

que sessenta e três por cento (63%) de material descartado na obra é material reciclável 

(argamassa), deste volume vinte e nove por cento (29%) é composto de concreto e bloco, 

sete por cento (7%) oriundos de itens variados (ALVES, 2015,pg.12), neste trabalho o 

percentual encontrado para os respectivos RDC foram vinte por cento (20,92%) para 

argamassa e vinte e cinco (25,49%) para concreto, os RCD não foram coletados 

exclusivamente de obras novas mas também de obras de ampliação e manutenção. 

A tabela 3 apresenta a composição dos RCD, com seus potenciais de reciclagem 

que foi estabelecida mediante a identificação dos materiais bem como em consonância 

com a Resolução CONAMA N° 307/02 e suas alterações CONAMA nº 348/ 2004 e 

431/2011. É possível observar que a maioria dos resíduos gerados é formada por parcelas 

reutilizáveis ou recicláveis (classes A e B).  

Os resíduos de classe A correspondem à oitenta e dois por cento (82,39%), os de 

classe B correspondem à dose por cento (12,36%). O resíduo que apresentou o maior 

volume foi o de concreto (25,49%), e massa (20,92%) ambos apresentam potencial para 

ser reutilizados totalmente como agregado para produção de nova estrutura, sem qualquer 

custo de transformação em novo material. Os resíduos com grandes volumes de geração, 

Descrição (categoria) Massa (KG) % 

Tijolo sem massa (reboco) 97,545 13,05 

Tijolo com massa (reboco) 78,63 10,52 

Concreto 190,47 25,49 

Massa (reboco) 156,33 20,92 

Tubo 15,95 2,13 

Isopor 14,97 2,00 

Madeira 70,75 9,46 

Amianto 5,27 0,70 

Lajota 87,93 11,76 

Telha 4,87 0,65 

Gesso 5,76 0,77 

Massa com tinta 18,67 2,49 

Total 747,145 99,94 
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material lajota, tijolo com massa e tijolo sem massa, também apresentam potencial 

considerável para o reaproveitamento.  

Os resultados encontrados por Silva, Santo e Araújo (2017) corroboram com este 

estudo, onde verificou-se que os resíduos de classe A, tiveram a maior representatividade, 

sendo 63,5% de todos os resíduos gerados durante a construção, os autores destacam 

também que uma forma de reduzir os danos ambientais causados pelo setor da construção 

civil é adotar práticas de triagem, reaproveitamento e reciclagem dentro dos canteiro de 

obras, assim minimizando a extração dos recursos naturais. 

A tabela 3 realça também os dados que apresentam maior percentual corresponde 

os materiais reutilizáveis que correspondem aproximadamente ao percentual de setenta e 

dois (72,47%), os materiais recicláveis correspondem à doze por cento (12,41%). 

Tabela 3 – Classificação em função do percentual de reciclagem dos RCD. 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

 

 

 

Descrição 

(categoria) 

Classe Destinação Percentual 

Tijolo sem massa 

(reboco) 

A Reutilizáveis 13,05 

Tijolo com massa 

(reboco) 

A Reutilizáveis 10,52 

Concreto A Reutilizáveis 25,49 

Massa (reboco) A Reutilizáveis 20,92 

Tubo B Reciclagem 2,13 

Isopor C Aterro 2,00 

Madeira B Reciclagem 9,46 

Amianto D Aterro 0,70 

Lajota A Reciclagem 11,76 

Telha A Reciclagem 0,65 

Gesso B ou C Reciclagem 0,77 

Massa com tinta A Reutilizáveis 2,49 

Total - - 99,94 
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4. CONCLUSÃO 

Portanto de acordo com os resultados, pode-se observar que os resíduos de classe 

A são os que possui maior geração nos canteiros de obra do município, tendo grande 

potencial para ser reciclado ou reutilizado. Além disso, nota-se que o bairro da promissão 

em comparação aos demais bairros apresenta uma maior geração de resíduos, devido a 

sua extensão bem como as constantes reformas nas residências, que foram perceptíveis 

durante as coletas. 

Desta forma, a partir da análise quantiqualitativa, constatou-se que o 

reaproveitamento e reciclagem são alternativas viáveis e sustentáveis para aproveitar e 

reciclar os resíduos na própria obra, assim, minimizando impactos futuros com o descarte 

em locais inapropriados, reduzindo os gastos na compra de novos insumos, diminui o m³ 

de resíduos e contribui para a produção de insumos mais baratos. Haja vista, que essas 

medidas sustentáveis, são alternativas que trazem benefícios ao meio ambiente e 

consequentemente ao município. 
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RESUMO  

Com a crescente geração de resíduos sólidos, os municípios demandam cada vez mais por 

serviços de coleta regular, tal problemática é tratada como formato de gestão de Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU). Buscando estudar as rotas do município de Capanema foi 

realizado um diagnóstico de duas rotas de coleta de RSU uma central e outra periférica e, 

por meio do Sistema de Informação Geográfica, foram coletadas informações para 

calcular os gastos econômicos e a emissão de CO2 para a atmosfera, em relação ao total 

das distâncias percorridas nas rotas de coleta do município. Para tanto foram analisados 

arquivos com pontos geograficamente localizados dos bairros do centro e periféricos, e 

foram calculados os gastos econômicos por meio de equações, assim como também, 

estimar a emissão de CO2 para a atmosfera, fundamentando na calculadora elaborada 

pela SOS MATA ATLANTICA. Com o emprego dos Sistemas de Informação Geográfica 

foi possível analisar as distâncias percorridas para as duas rotas de coleta, bem como 

também a partir dos dados quantificar a emissão de dióxido de carbono emitidos para 

atmosfera. Pode-se concluir que há maior frequência de coleta em regiões centrais, neste 

caso chegando a necessidade de possuir dobro de coletas do que nas regiões periféricas, 

isso ocorre devido os diferentes padrões de consumo. Os custos com combustível não se 

mostraram tão elevados comparados com a média de custos com coleta da região norte 

do país e as emissões com os veículos poderiam ser reduzidas se ao invés de caminhões 

basculantes, houvessem caminhões compactadores.  O sistema de informação geográfica 

mostrou-se uma eficiente ferramenta para a determinação das rotas de coleta, com uma 

gestão efetiva das rotas com base nas informações obtidas poderá levar a prefeitura a 

realizar um maior controle dos seus gastos e otimizar as rotas de coleta. 

 

Palavras-chave: Gestão de RSU, Roteirização, Sistema de Informação Geográfica. 

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos Sólidos, líquidos e gasosos. 
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1. INTRODUÇÃO  

A quantidade de resíduos sólidos está diretamente ligada à economia de um país, 

de forma que quanto maior a renda, maior é o consumo e, geralmente, maior é a produção 

de resíduos. Essa característica transforma os resíduos sólidos em importantes 

indicadores socioeconômicos, tanto pela quantidade de geração quanto pela sua 

caracterização. Dessa forma, o gerenciamento de resíduos precisa levar em consideração 

essas diversidades que deverão ser adequadas em todas as suas etapas (NASCIMENTO, 

2015). 

O gerenciamento de resíduos sólidos é definido de acordo com a Lei nº 12.305/10, 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), como um conjunto de ações 

exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento 

e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. O serviço de coleta é 

uma das etapas primordiais por fatores como quesitos estéticos e preventivos quanto a 

impactos da poluição de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) nos recursos hídricos, solo ou 

atmosfera do meio, já que a não realização ou não existência do serviço de coleta podem 

levar esses resíduos a serem dispostos em locais incorretos e atrair vetores de doenças 

(BRASILEIRO & LACERDA, 2008).  

Como parte de um bom funcionamento e planejamento do serviço de coleta, 

Brasileiro e Lacerda (2008) propõem a roteirização como importante ferramenta para 

gerir o sistema de coleta de lixo municipal. Cunha (2000) define a roteirização como um 

conjunto de rotas pré-definidas a serem obedecidas baseada em diversos fatores como, 

por exemplo, a distância e quantidade de resíduos sólidos gerados no local. 

É preciso considerar, no entanto, que a coleta de resíduos, conforme abordam 

Jacob e Besen (2011), possui fatores econômicos como uma principais limitações em um 

sistema de gerenciamento, o que diminui muitas vezes o interesse do capital privado. Em 

conformidade, Braga et al (2008) afirma que o melhor método para ampliar e tornar mais 

viáveis sistemas complexos de coleta de lixo é por meio do uso de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) como forma de compreender e pensar o sistema de coleta 

baseado nas variáveis espaciais da cidade em questão, como densidade populacional ou 

lugares com maior geração de resíduos per capita. 

Para buscar uma forma de trazer melhorias no quesito econômico os SIG’s são 

uma ferramenta de suma importância, pois com ele é possível realizar uma otimização 

das rotas de coleta. Além dos benefícios financeiros, Santos (2017) lança mão deste 
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recurso como uma forma de estimar a carga de CO2 que é lançado no estado de São Paulo 

devido ao funcionamento dos veículos usados na rede de coleta estadual de resíduos 

sólidos urbanos. Na ocasião, a autora faz uso das informações coletadas para estimar 

possíveis medidas de compensação ambiental cabíveis para a situação.   

Tendo em vista a relevância deste tema, buscou-se realizar um estudo da coleta 

regular de RSU do município de Capanema-PA, no qual foi realizada a confecção de 

mapas de roteirização da coleta regular através da utilização de Sistema de Informação 

Geográfica, tendo como objetivo calcular os custos econômicos e emissão de CO2 para a 

atmosfera referentes a rotas percorridas dos pontos de geração até pontos de descarte de 

resíduos no município. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

O município de Capanema está situado no Nordeste Paraense, com uma população 

estimada em 68.616 habitantes, possuindo uma área da unidade territorial com cerca de 

614,69 km² (sua extensão territorial pode ser observada na Figura 01, a seguir).  Localiza-

se a uma latitude 01º11'45" sul e a uma longitude 47º10'51" oeste, estando a uma altitude 

de 24 metros. Localizada a 160 km da Capital do Estado (Belém) pela rodovia BR 316, 

Capanema é considerado um dos municípios mais desenvolvido da Região Bragantina do 

Nordeste Paraense, apresentando densidade demográfica de 103,5 habitantes por km², 

tornando-a o 7º município mais populoso do Pará (IBGE, 2018). 

Conhecida como a “Cidade do Cimento” devido ter sua principal atividade 

econômica do município a fabricação de cimento, especificamente a Fábrica Nassau, 

pioneira no Estado do Pará, o município apresenta-se como um “centro” de diversos 

municípios da região, como: Bragança, Tracuateua, Primavera, Bonito, Ourém, Santarém 

Novo e Peixe-Boi (IBGE, 2018; CAPANEMA, 2018). 
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Figura 8 – Imagem da extensão do município de Capanema. 

 
Fonte: Cidade-Brasil. (2018). 

 

2.2 RECURSOS UTILIZADOS  

Para o levantamento de dados desse trabalho foram aplicados questionários com 

representantes do setor de transportes da Secretaria de Obras do Município de Capanema-

PA com o intuito de obter informações sobre a quantidade de caminhões utilizados e as 

distâncias percorridas em duas rotas de coleta dos RSU do município de Capanema sendo 

uma da região central e o outra da zona periférica abrangendo os bairros São José, São 

Cristóvão, São Domingos e São Pedro/São Paulo. A partir dos modelos, foi estimado o 

consumo de combustível, frequência de coleta nas rotas selecionados e roteiros de coleta 

estruturados pela secretaria. 

Para estimar as distâncias percorridas pelos caminhões responsáveis pela coleta 

de resíduos sólidos urbanos e gerar o mapa desse percurso, empregou-se o “software” 

QGIS Desktop versão 2.18, no qual através de um arquivo em formato “shapefile” 

obteve-se pontos geograficamente localizados dos bairros estudados. 

 

2.3 DETERMINAÇÃO ECONÔMICA  

Fundamentando-se nas distâncias percorridas pelos caminhões nos diferentes 

bairros do município, analisou-se e estimou-se os gastos semanais/mensais a partir da 

relação quantidade de litros de combustível utilizados em cada rota e valor desse 

combustível (o combustível utilizado pelos caminhões da prefeitura é o diesel). 
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De acordo com a empresa fornecedora de combustível para os caminhões da 

Prefeitura do Município, o preço do óleo diesel no mês de novembro de 2018, mês em 

que a pesquisa foi realizada, era de R$ 3,70 o litro.  Em média, um caminhão de coleta e 

transporte de RSU, faz em média de 3 a 4 km/L (Pascoal et al, 2010). Desta forma, o 

custo gerado pode ser calculado pela equação (1) da seguinte maneira: 

QC = D/Cm           (1) 

Onde: QC equivale à quantidade de combustível consumido, em litros por mês; D é 

referente à distância percorrida pelo caminhão, em quilômetros; e Cm o consumo médio 

do caminhão em quilômetro por litro. 

 Os Gastos com combustível são calculados de acordo com a equação (2) abaixo, 

a qual leva em consideração o consumo mensal dos veículos.  

G = PC * QC           (2) 

Onde: G equivale ao gasto de combustível ao mês, em Reais; PC é referente ao preço do 

combustível no mês da pesquisa; e QC é a quantidade de combustível consumido, em 

litros por mês. 

 

2.4 DETERMINAÇÃO DA EMISSÃO  

Por meio da análise das distâncias percorridas pelos transportes de RSU, pode-se 

determinar a quantidade de CO2 emitido para a atmosfera. Fundamentando na calculadora 

elaborada pela SOS MATA ATLANTICA estipula-se a taxa de emissão liberada pela 

atmosfera através da inserção do número de quilômetros por mês que cada caminhão 

percorre.  

Vale atentar que a calculadora desenvolvida utiliza como fonte de abastecedora 

do diesel os ônibus, porém, está implementado um padrão de veículos pesados referente 

ao consumo de diesel nesses tipos de veículos (ônibus e caminhões) onde se assemelham 

pelo consumo e gasto, desta maneira, ambos emitindo a mesma taxa de CO2 para a 

atmosfera. (BALES ET AL., 2014) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A coleta na rota periférica (denominada de rota 1), na qual são abrangidos os 

bairros São José, São Cristóvão, São Domingos e São Pedro/São Paulo é realizada no 

período diurno e em todas as terças, quintas e sábados. O mapa que demonstra essa rota 

é apresentado na Figura 2 abaixo, onde são enfatizados os pontos de garagem (inicial e 

final) e de disposição final dos resíduos no município de Capanema (lixão).  

 

Figura 2 – Mapa da roteirização da rota 1 dos dias de terça-feira, quinta-feira e sábado. 

 
Fonte: Autores (2019). 

 

O percurso percorrido para esta rota foi de aproximadamente 36 km/dia de coleta. 

Na Tabela 1 abaixo são representados os valores semanais e mensais de distância 

percorrida somente referentes a essa rota. 
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Tabela 1 – Indicação diária, semanal e mensal de distância percorrida pela rota 1. 

Distância diária (km) Distância Semanal (km) Distância mensal (km) 

35,923 107,769 431,071 

Fonte: Dados de Campo (2019). 

 

A quantificação de emissões mensais de dióxido de carbono (CO2) para esta rota 

foi equivalente a 0,98 Ton CO2. O custo do combustível utilizado mensalmente somente 

nesta rota equivale a aproximadamente R$ 531,65. 

Já a coleta na rota que abrange o bairro Centro (denominada de rota 2) é realizada 

no turno noturno e com a frequência de coleta de segunda a sábado. O mapa que 

demonstra essa rota é apresentado na Figura 3 abaixo, onde são enfatizados os pontos de 

garagem (inicial e final) e de disposição final dos resíduos no município de Capanema 

(lixão), tal como demonstrado no mapa apresentado anteriormente. 

 

Figura 3 – Mapa da rota 2 de segunda a sábado. 

 
Fonte: Autores (2019). 
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A distância para esta rota foi de aproximadamente 34km, a Tabela 2 abaixo 

representa os valores semanais e mensais de distância percorrida nesta rota. 

Tabela 2 – Indicação diária, semanal e mensal de distância percorrida pela rota 2. 

Distância diária (km) Distância Semanal (km) Distância mensal (km) 

33,865 203,189 812,754 

Fonte: Dados de Campo (2019). 

 

A quantificação de emissões mensais de dióxido de carbono (CO2) para esta rota 

foi equivalente a 1,85 Ton CO2. Sendo a rota do centro com coletas diárias exceto no 

domingo O custo do combustível utilizado mensalmente somente nesta rota equivale a 

aproximadamente R$ 1002,30.  

Através da análise das rotas centrais e periféricas, foi constatado que regiões 

periféricas possuem menor frequência de coleta devido à geração de resíduos ser inferior 

às regiões centrais. Isso pode ser observado por Silva (2012), o qual afirma que em regiões 

periféricas a produção per capita de resíduo é menor, pois a geração de resíduos depende 

de forma direta dos fatores socioeconômicos, espaciais e demográficos influenciando no 

padrão de consumo daquela sociedade. 

Para analisar os dados econômicos obtidos de cada rota é importante mencionar 

que em Capanema, na região central, a coleta é realizada por caminhão compactador e no 

bairro periférico por um caminhão basculante, que de acordo com Santos et. al, 2013, 

possuem respectivamente a capacidade de armazenamento de aproximadamente 11 

toneladas e 6 toneladas por viagem, ao efetuarmos o gasto levando em consideração o 

que está disposto em SNIS, 2017, que relata que o custo médio da coleta domiciliar na 

região norte do Brasil é de R$ 109,38 por tonelada coletada, temos que o gasto mensal 

total com a coleta para o bairro periférico seria em torno de R$ 7.875,36 e para o bairro 

central, R$ 28.876,32. 

Ao compararmos esses valores com os obtidos na pesquisa, percebemos que o 

valor referente apenas ao combustível para o bairro periférico de R$ 531,65 e de R$ 

1002,30 para o bairro central refletem um gasto pequeno no serviço de coleta. No entanto, 

é importante considerar que o SNIS obtém seus dados de acordo com o que é relatado 

pelos municípios, e nem sempre há informações precisas, como pode-se observar pela 

variação do valor mínimo informado (R$ 30,60 t/coletada) e máximo informado (R$ 

500,00 t/coletada). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a utilização do SIG foi possível analisar as distâncias percorridas por duas 

rotas de coletas de resíduos, das quais uma foi realizada na região central e a outra na 

região periférica da cidade de Capanema, assim como também quantificar a emissão de 

dióxido de carbono emitidos para atmosfera. Mediante à aplicação de questionários foi 

possível estimar os roteiros das regiões de coleta e assim roteirizá-las por meio do 

software QGIS Desktop versão 2.18, e obter distâncias percorridas pelos caminhões.  

O valor obtido de gasto com combustível no serviço de coleta em Capanema 

quando comparado com a média do valor total despendido com o serviço de coleta e 

varrição de SNIS demonstra um gasto muito pequeno do primeiro em relação ao segundo. 

Para ter informações mais precisas, recomenda-se realizar um estudo completo acerca de 

todos os custos envolvidos com a coleta no município. 

Pode-se perceber que as rotas não eram pré-determinadas através de mapas, 

apenas os motoristas sabiam qual percurso percorrer, o que evidencia a necessidade de se 

utilizar o software para auxiliar no melhor planejamento e otimização das rotas visando 

obter maior eficiência e reduzir custos. 

Quanto às emissões, sabe-se que há diversas alternativas para reduzir esse 

impacto, como veículos elétricos, no entanto, ainda são necessárias pesquisas e 

investimento para modificar toda essa estrutura. Uma alternativa viável atualmente para 

reduzir essas emissões para Capanema seria trocar todos os caminhões basculantes por 

caminhões compactadores, pois esses possuem maior capacidade de coleta podendo se 

coletar mais por cada viagem e assim diminuir o percurso até o lixão de Capanema.  
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RESUMO  

Os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) quando gerenciados de forma inadequada podem 

causar danos à saúde, poluição da água, do solo e do ar, alterando assim os fatores 

químicos, físicos e microbiológicos ambientais. Com isso, é necessário que haja soluções 

técnicas e ambientalmente seguras para a coleta, acondicionamento, armazenamento, 

tratamento e disposição final para essas fontes geradoras de Resíduos de Saúde. Esta 

pesquisa tem como objetivo conhecer os aspectos relacionados ao gerenciamento e 

destinação final dos RSS dos estabelecimentos privados do município de Capanema-PA. 

Para isso, foram realizadas 19 entrevistas com estabelecimentos para obtenção de dados, 

sendo a metodologia da pesquisa foi exploratória seguindo-se um roteiro com perguntas 

estruturadas. A pesquisa mostrou que há uma falta de compromisso e falta de 

conhecimento das leis relacionadas aos RSS, de forma que, de todos os empreendimentos 

estudados, apenas o hospital tem conhecimento do princípio da co-responsabilidade 

determinada pela Resolução CONAMA 358/2005 que atribui ao gerador de RSS a 

responsabilidade de todas as etapas do ciclo de vida desses resíduos, não cessando mesmo 

após a transferência dos resíduos a terceiros para o transporte, tratamento e disposição 

final. Portanto, os setores da saúde estudados precisam voltar sua preocupação para além 

da segregação de RSS e garantir que está sendo efetuada uma destinação final adequada 

para os resíduos produzidos pelos seus estabelecimentos. 

Palavras-chave: Resíduos de Serviços de Saúde, Resíduos sólidos, Capanema. 

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos sólidos, Líquidos e Gasosos. 
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1. INTRODUÇÃO  

A preocupação com a segregação de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) é algo 

recente dentro das instituições e estabelecimentos e passou a ter destaque na última 

década, com a aplicabilidade de legislações específicas. As resoluções da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
 
e do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA)
 
dispõem sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde e tornam imprescindível a qualificação dos profissionais que operam 

com tais resíduos (MACEDO, 2007). 

Existem controvérsias sobre os riscos inerentes aos RSS - infecções causadas pela 

exposição, organismos causadores, e modo de transmissão - sobre a forma de tratamento 

recomendada (BARROS, 2012). O mesmo autor ainda afirma que, há uma associação aos 

RSS à ideia de segurança e de risco, tanto em termos de saúde humana quanto de impactos 

ambientais, que necessita de atenção redobrada no ato do seu manuseio. 

SCHNEIDER, 2004 conceitua os RSS como todo aquele que é gerado por 

prestadores de assistência médica, odontológica, laboratorial, farmacêutica, instituições 

de ensino e pesquisa médica, relacionados à população humana, bem como veterinário, 

possuindo potencial de risco, em função da presença de materiais biológicos capazes de 

causar infecção, produtos químicos perigosos, objetos perfurocortante efetivo ou 

potencialmente contaminados e mesmo rejeitos radioativos, necessitando de cuidados 

específicos de acondicionamento, transporte, armazenamento, coleta e tratamento. 

Ao se analisar a gravidade dos impactos que esses resíduos podem causar à 

população e ao meio ambiente, percebe-se a necessidade em se realizarem pesquisas que 

diagnostiquem o gerenciamento dos RSS em diversos estabelecimentos que geram esse 

tipo de resíduo, com vista a propor melhorias e auxiliá-los na proposição de medidas que 

mitiguem ou reduzam impactos ambientais, porventura, causados. 

Dessa forma, esta pesquisa tem o intuito de averiguar o gerenciamento de RSS de 

estabelecimentos privados prestadores deste serviço no Município de Capanema-Pará e 

analisar o cumprimento com as obrigatoriedades que a legislação preconiza, bem como 

avaliar a preocupação acerca do correto gerenciamento em todas as suas etapas, desde o 

armazenamento e coleta, até a disposição final. 
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2. METODOLOGIA 

O estudo consiste em uma pesquisa exploratória, descritiva e observacional, 

realizada no munícipio de Capanema, no período de novembro e dezembro de 2018. O 

município é localizado no Estado do Pará, possui cerca de 68.616 habitantes, está situado 

160 km distante da capital Belém, além de possuir uma extensão territorial de 614,693 

km² (IBGE, 2018). 

O universo do trabalho foi composto por hospitais, clínicas odontológicas, 

farmácias, laboratórios e funerárias, conforme pode ser observado no Quadro 1, a seguir. 

Dentre as etapas abordados estão a geração, segregação, acondicionamento, coleta, e 

destinação final para cada tipo de RSS tendo como referências a Resolução CONAMA 

n° 358/05 e RDC ANVISA n° 306/04. 

 
Quadro 1 – Estabelecimentos geradores de RSS de Capanema – PA. 

Estabelecimentos Total de Estabelecimentos Tipo de Atendimento 

Consultórios Odontológicos 3 Privado 

Farmácias 8 Privado 

Funerárias 5 Privado 

Hospitais 1 Privado 

Laboratórios 2 Privado 

Total 19 _ 

Fonte: Autores. 

 

O município possui dois hospitais privados, sendo que parte de seus serviços são 

destinados ao atendimento para o Sistema Único de Saúde (SUS). Apenas um dos 

hospitais autorizou a realização da pesquisa, de forma que os resultados apresentados são 

referente a apenas um dos hospitais privados existentes em Capanema. 

Para os estabelecimentos de atendimento funerário, foram contatadas as cinco 

principais funerárias existentes no Município de Capanema. É de fundamental 

importância a aquisição de dados sobre esse tipo de estabelecimento, pois as funerárias 

contam com serviço de somatoconservação, que é a técnica que promove a total profilaxia 

e estabilização temporária de cadáveres humanos, e esse processo é feito por meio da 

aplicação de produtos químicos.  Das cinco funerárias utilizadas para aquisição de dados 

da pesquisa, apenas duas fazem esse procedimento, as demais fazem apenas o serviço de 

funeral e quando há a necessidade de se fazer algum tipo de aplicação de produtos 
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químicos, é contratada uma funerária terceirizada. Portanto, optou-se por fazer o estudo 

apenas nos estabelecimentos que fazem essas aplicações, afim de obter os dados 

necessários acerca de RSS.  

Foram selecionadas as principais farmácias, consultórios odontológicos e 

laboratórios, todos localizados nas principais vias e região central da cidade, sendo que 

nem todos se dispuseram a fornecer informações para a pesquisa, de forma que o número 

de desses estabelecimentos em que foi possível coletar os dados foram apenas os 

dispostos no Quadro 1, observado acima. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados obtidos apontam que a maioria dos estabelecimentos prestadores de 

serviços de saúde da cidade de Capanema não atendem aos procedimentos recomendados 

na Resolução CONAMA Nº. 358/2005. Alguns estabelecimentos não possuem plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, além de falta de conhecimento ou informação de seus 

deveres com a lei citada, mas reconhecem os riscos e impactos que podem ocorrer.   

Os resultados dos questionários serão demonstrados através de quadros com os 

tipos e quantidades de estabelecimentos que gerenciam seu resíduo de diferentes formas, 

conforme poderá ser visto nos tópicos a seguir. 

 

3.1. GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE 

Os tipos de resíduos gerados nos empreendimentos estudados podem ser 

observados no Quadro2, abaixo, sendo que o hospital, os laboratórios e as clínicas 

odontológicas produzem Resíduos Biológicos (RB), Resíduos Químicos (RQ) e Resíduos 

Perfurocortantes (RPC) e as farmácias geram apenas resíduos Resíduos Químicos (RQ). 

Nenhum estabelecimento gera Resíduos Radioativos (RR). 

Quadro 2 – Tipo de RSS gerado em cada estabelecimento. 

Estabelecimentos Tipo de Resíduos Gerados 

RB RQ RPC RR 

Hospital X X X - 

Laboratórios X X X - 

Clinicas Odontológicas  X X X - 

Farmácias  - X - - 

Funerária 01 X X X - 

Funerária 02 X X - - 

Fonte: Autores. 
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Com relação aos estabelecimentos farmacêuticos, todos geram apenas resíduos 

químicos, resíduos esses identificados como medicamentos vencidos. As farmácias não 

geram os demais resíduos devido não disporem de serviço de aplicação de medicamentos 

injetáveis, pois, de acordo com os entrevistados, as farmácias não fazem esse 

procedimento devido não disporem de um ambulatório, local necessário para realização 

desse tipo de serviço segundo a Resolução nº 239/92 do Conselho Federal de Farmácia. 

As duas funerárias abordadas na pesquisa geram resíduos químicos e biológicos, 

mas uma delas afirmou não gerar resíduos perfurocortantes, pois ela faz uso de objetos 

feitos de aço inoxidável, os quais passam por um processo de esterilização quando são 

utilizados, possibilitando dessa forma a sua reutilização. 

 

3.2 ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS 

O hospital e laboratórios promovem a segregação correta dos resíduos biológicos, 

já os consultórios odontológicos acondicionam de três maneiras, a saber: sacos plásticos, 

caixa de papel resistente e recipiente de plástico. Das funerárias, uma delas acondiciona 

em caixa de papel resistente e a outra em recipiente de plástico. Como já mencionado 

anteriormente, as farmácias não geram esse tipo de resíduo, como pode ser observado no 

Quadro 3, abaixo.  

Entretanto cerca de 30% dos estabelecimentos não segregam de acordo com as 

instruções da ANVISA e CONAMA. Nas quais deveria haver separação dos resíduos, 

conforme a classificação dos grupos e subgrupos, no momento e local de sua geração, de 

acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos 

envolvidos de acordo com a Resolução RDC/ANVISA 222/2018. 

 
Quadro 3 – Acondicionamento dos resíduos biológicos. 

Estabelecimentos 
Sacos Plásticos 

Leitosos 

Caixa de papelão 

resistente 

Recipiente de 

plástico 

Hospital 1 - - 

Laboratórios 2 - - 

Consultórios Odontológicos  1 1 1 

Farmácias  Não geram esse tipo de resíduo 

Funerárias  - 1 1 

Fonte: Autores. 

 

Quanto ao resíduos químicos, os estabelecimentos promovem a segregação da 

seguinte forma: 100% dos resíduos gerados no hospital são acondicionados em 
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recipientes plástico; das farmácias, quatro delas acondicionam em basqueta plástica, duas 

em sala de quarentena e duas não souberam responder; das funerárias, nenhuma soube 

informar como é realizado o acondicionamento; dos laboratórios, um deles acondiciona 

em recipiente plástico e o outro não soube responder; e os consultórios odontológicos 

também não souberam responder a pergunta, conforme ilustra o Quadro 4, abaixo. 

 
Quadro 4 – Acondicionamento dos resíduos químicos. 

Estabelecimentos 
Recipiente de 

plástico separado 

Basqueta 

plástica 

Sala de 

quarentena 

Não 

sabe 

Hospital 1 - - - 

Laboratórios 1 - - 1 

Consultórios Odontológicas  - - - 3 

Farmácias  - 4 2 2 

Funerárias  - - - 2 
Fonte: Autores. 

 

A maioria dos estabelecimentos desenvolvem corretamente a segregação e o 

acondicionamento dos resíduos perfurocortante (recipientes rígidos), conforme pode ser 

observado no Quadro 5, em que o hospital, laboratórios e consultórios odontológicos 

acondicionam todos os resíduos perfurocortantes em discartex. As farmácias não 

produzem esse resíduo e uma das funerárias acondiciona em recipiente de plástico, 

enquanto que a outra não soube responder.  

 
Quadro 5 – Percentual de acondicionamento dos resíduos perfurocortante. 

Estabelecimentos Discartex Recipiente de Plástico Não sabe 

Hospital 1 - - 

Laboratórios 2 - - 

Consultórios Odontológicas 3 - - 

Farmácias Não geram esse tipo de resíduo 

Funerárias - 1 1 
Fonte: Autores. 

 

3.3 COLETA  

A coleta dos RSS dos empreendimentos entrevistados é, em sua grande parte, 

realizada por empresas terceirizadas, como pode ser observado no Quadro 6, abaixo. 

Além disso, foi questionado aos empreendimentos sobre a frequência de coleta e obteve-

se que as clínicas odontológicas e as farmácias possuíam um período de tempo mais 

elevado para a coleta ser realizada que nos demais empreendimentos, pois esperam 

alcançar um volume maior de resíduos para poder dar a destinação final. Em 
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contrapartida, o hospital, as funerárias e os laboratórios fazem tal atividade semanalmente 

ou quinzenalmente em seus estabelecimentos, haja vista que eles possuem uma elevada 

demanda de atendimento, o que faz com que gerem um maior número de RSS. 

 
Quadro 6 – Período e responsável pela coleta em cada um dos empreendimentos. 

Estabelecimentos Período de coleta Responsável pela coleta 

Hospital 15 Dias Empresa Terceirizada 

Laboratórios 15 – 30 - 365 Dias Empresa Terceirizada 

Clinicas 

Odontológicas 
30 – 90 e 180 Dias Empresa Terceirizada 

Farmácias 15 Dias 
Municipal / Proprietário do 

empreendimento 

Funerárias 7 Dias Empresa Terceirizada 
Fonte: Autores. 

 

Os resultados obtidos por meio das entrevistas que são apresentados no Quadro 6, 

deixam claro que o responsável pela coleta dos resíduos nos estabelecimentos fica por 

conta da contratação de empresas terceirizadas. Diferenciando apenas as funerárias, pois 

um dos estabelecimentos afirmou que a coleta é efetuada pela rede municipal de coleta, 

enquanto que a outra pelo proprietário, na qual ele transporta esses resíduos para o lixão.  

Com base nos resultados obtidos dos empreendimentos funerários, verificou-se 

que não há implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde 

(PGRSS), uma vez que não existe o acondicionamento e a destinação final dos resíduos 

de acordo com o que é previsto pela Resolução RDC/ANVISA 222/2018 e Resolução 

CONAMA 358/2005. 

 

3.4 DESTINAÇÃO FINAL 

No que se refere à destinação final, poucos empreendimentos souberam responder 

qual o destino final dado aos seus resíduos, seja qual o tipo de resíduo, percebe-se que ao 

haver a coleta por empresa terceirizada, não há preocupação pelo destino final dado aos 

RSS.  

Farmácias, laboratórios e as clínicas odontológicas não souberam responder qual 

é a destinação final de seus resíduos químicos após a coleta pela empresa terceirizada. 

Mas esse resultado se difere para uma as funerárias, as quais afirmam que o destino dos 

seus resíduos é o lixão da cidade, conforme mostra o Quadro 7, abaixo. 
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Quadro 8 – Destinação ou Descarte Final dos Resíduos Químicos. 

Estabelecimentos 

Aterro 

Sanitário 

Incineração Lixão Neutralização 

Destruição 

Química 

Não 

Sabem 

Hospital - - - 1 - 

Laboratórios - - - - 2 

Consultórios 

Odontológicas 
- - - - 3 

Farmácias - - - - 8 

Funerárias - - 2 -  

Fonte: Autores. 

 

Entre todos os entrevistados o hospital é o único que afirma saber qual a 

destinação final dos resíduos químicos e essa destinação é realizada de maneira adequada 

por meio de (neutralização/ destruição química) uma vez que a Resolução do CONAMA 

358/05 dispõe sobre o tratamento e a disposição final desse tipo de RSS, além de da ênfase 

que os estabelecimentos devem atender as diretrizes estabelecidas pelos órgãos 

ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento. Quanto aos resíduos 

biológicos, o Quadro 8 apresenta a destinação final desse tipo de resíduo pelos 

empreendimentos. 

 

Quadro 8 – Destinação Final dos Resíduos Biológicos. 

Estabelecimentos 
Aterro  

Sanitário  

Incineração  Lixão  Queimados  Não  

Sabem 

Hospital - 1 - - - 

Laboratórios - 1 - - 1 

Clinicas 

Odontológicas 
- - - - 3 

Farmácias Não geram esse tipo de resíduo 

Funerárias - - 2 - - 

Fonte: Autores. 

 

O hospital afirma que 100% de sua geração de resíduos biológicos é destinado à 

incineração, já as funerárias, ambas afirmam que os resíduos são coletados pela coleta 

pública da cidade e dispostos no lixão do município. 

Quanto aos laboratórios, um deles não sabe qual a destinação final dos resíduos 

biológicos, uma vez que a empresa terceirizada contratada é responsável por essa 

destinação, assim como foi abordado quanto aos resíduos químicos, enquanto que o outro 

laboratório afirma que o resíduo é incinerado.  Já quanto as clínicas odontológicas, as três 

afirmam que seu resíduo biológico é coletado por empresa terceirizada, mas não sabem 
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qual é a destinação que ela dá aos resíduos. Por fim, o Quadro 9 apresenta a destinação 

final feitas por determinados empresas em relação resíduos perfurocortantes. 

 

Quadro 9 – Descarte Final dos Resíduos Perfurocortante. 

Estabelecimentos 
Aterro  

Sanitário  

Incineração  Lixão  Esterilização Não  

Sabem 

Hospital - 1 -  - 

Laboratórios - 1 -  1 

Clinicas Odontológicas - - -  3 

Farmácias Não geram esse tipo de resíduo 

Funerárias - - - 1 1 

Fonte: Autores. 

 

Assim como para os resíduos biológicos, para os resíduos perfurocortantes um dos 

laboratórios afirmou que o resíduo é incinerado, enquanto que o outro não sabe o destino 

final desse resíduo. O hospital afirma que é incinerado, nenhuma das clínicas 

odontológicas sabem qual é a destinação final, e uma das funerárias esteriliza esse 

material, enquanto que a outra também não sabe qual a destinação. 

Dentre todos os empreendimentos estudados, só o hospital tem conhecimento do 

princípio da co-responsabilidade determinada pela Resolução CONAMA 358/2005 que 

atribui ao gerador de RSS a responsabilidade de todas as etapas do ciclo de vida desses 

resíduos, não cessando mesmo após a transferência dos resíduos a terceiros para o 

transporte, tratamento e disposição final.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados encontrados afirmam que, por mais que o Brasil disponha de leis 

que o amparem, há muitos aspectos não esclarecidos quanto a geração e disposição final 

dos Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde. O envolvimento da sociedade na discussão 

dos aspectos relativos aos RSS, pode auxiliar os estabelecimentos na criação de diretrizes 

para solucionar a problemática apresentada.   

Portanto, os empreendimentos do município de Capanema-PA geradores desses 

resíduos não devem se preocupar apenas com a segregação, mais também garantir que os 

mesmos tenham uma disposição final adequada, conforme recomenda as leis da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária RDC nº 222/2018 e do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente.  
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RESUMO  

Os incêndios por si só determinam inúmeras perdas a ecossistemas florestais na 

Amazônia. Dessa maneira os focos de calor quando associados a eventos extremos como 

El Niño podem desencadear significativos impactos na climatologia de determinadas 

regiões. Objetivou-se analisar a distribuição de focos de calor para os anos de 2005, 2010 

e 2015 com registro de eventos de seca prolongada para a região amazônica, no município 

de Castanhal – PA, por meio de dados do monitoramento realizado por satélites de 

referência pertencentes ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A coleta das 

informações se deu através de consultas ao Banco de Dados de Queimadas e ao Centro 

de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), ambos do INPE e ao portal 

Hidroweb da Agência Nacional de Águas (ANA). A análise desses registros se relacionou 

com fatores ambientais que intensificam o surgimento de focos de incêndios. Para os anos 

com forte estiagem houve um aumento na predisposição dos focos de calor, culminando 

numa forte relação entre número de incêndios com a baixa quantidade de chuvas no 

município. A evolução no número de focos de calor nos referidos anos esteve associada 

ao incremento da estação seca intensificada pela ocorrência do fenômeno El Niño. 

Palavras-chave: El Niño.  Estiagem.  Incêndios Florestais. 

Área de Interesse do Simpósio: Mudanças Climáticas. 
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1. INTRODUÇÃO  

As alterações do clima global estão diretamente condicionadas às intervenções 

antrópicas nos ecossistemas e revelam cenários cada vez mais preocupantes para a 

Amazônia Legal. Estudos propostos por Marengo (2008) evidenciam que para o Brasil as 

mudanças climáticas especialmente se tratando de extremos climáticos, possuem grande 

variabilidade meteorológicas capazes de intensificar o surgimento de incêndios. 

 Somadas a variâncias climáticas temos os registros de eventos extremos como o 

El Niño, causado pelo aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico Sul que causam 

perturbações na dinâmica climática natural brasileira, acarretando diminuição do regime 

pluviométrico em grande parte da região amazônica. Tais ocorrências tendem a 

desencadear efeitos que interferem em diversos processos ambientais, como 

disponibilidade de recursos naturais, ciclo hidrológico, ciclos biogeoquímicos e sistema 

climático destas regiões (STEFFEN et al., 2004; VERBURG e ASSELEN, 2013).  

E neste cenário de mudanças climáticas locais a região nordeste paraense foi a 

escolhida para a caracterização deste estudo, em particular o município de Castanhal – 

PA que tem sofrido constantes alterações na sua paisagem ao longo dos anos, 

principalmente pela utilização desenfreada do fogo. Essas mudanças quando associadas 

a períodos de estiagem prolongada podem afetar significativamente as cadeias produtivas 

potenciais, bem como a parte socioeconômica (Lopes et al., 2017). 

A partir desta relação clima e intervenção antrópica objetivou-se analisar a 

distribuição de focos de calor no município de Castanhal-PA, para os anos de 2005, 2010 

e 2015 em detrimento da ocorrência de evento extremo de El Niño, com base em banco 

de dados do monitoramento por satélite.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O município de Castanhal está localizado na mesorregião nordeste paraense e 

pertence à região metropolitana de Belém (Figura 1). Possui aproximadamente 1.030 km² 

e população estimada em 2019 de 200.793 habitantes. Os valores do PIB municipal 

indicam que as principais atividades econômicas desenvolvidas na região são os serviços, 

a indústria e a agropecuária (IBGE, 2019).  
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Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

De acordo com os dados do projeto TerraClass do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais - Centro Regional da Amazônia (INPE/CRCRA) o município possui 66,32% 

de área alterada, sendo majoritariamente composta por área de pastagem (26,96%). De 

acordo com os dados, restam somente somente 0,37% da vegetação original, distribuída 

irregularmente ao longo do município como é possível observar na Figura 2. 
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Figura 2 – Uso do solo baseado nos dados do TerraClass. 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

Para caracterizar a precipitação pluviométrica do município estudado foram 

utilizados os dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas, no portal 

Hidroweb. Foram selecionados os dados coletados durante 30 anos (1988 a 2018) na 

estação pluviométrica Castanhal (código 00147007, coordenadas: 1° 17' 51.00''S e 47° 

56' 21.84''W). Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel®, possibilitando 

identificar as médias históricas de precipitação, a precipitação média dos anos estudados 

e a variação da precipitação. 

Para analisar a relação de eventos extremos com os registros de focos de calor, 

foram utilizados os dados de focos de calor disponibilizados pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas) para os anos 2005, 

2010 e 2015, anos de ocorrência do El Niño. Esses dados, obtidos na forma de shapefile, 

foram processado em ambiente SIG por meio do software ArcGis 10.1. 
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Após a projeção dos pontos, utilizou-se a ferramenta Kernel Densidy (Densidade 

de Kernel), localizada em Spatial Analyst Tools, com o objetivo de gerar o arquivo raster 

para a confecção do mapa da distribuição dos focos de calor. O arquivo raster obtido é 

resultado da soma do empilhamento de n outros raster circulares de raio h para cada ponto 

do dado de entrada (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2017), seguindo a formula: 

(1) 

Onde: K = função de kernel; h = raio de busca; x = posição do centro de cada 

célula do raster de saída; Xi = posição do ponto i proveniente do centroide de cada 

polígono; e n = número total de focos de calor. 

As regiões resultantes do processamento foram classificadas em muito baixa, 

baixa, média, alta e muito alta. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os dados históricos da precipitação medida no município de Castanhal-PA ao 

longo de 30 anos demonstram que a precipitação média mensal no município é de 212 

mm, normalmente variando entre 150 e 274 mm (Figura 3). Os dados evidenciam que os 

anos de 1994, 2001 e 2018 foram anos de precipitação excessiva, por outro lado o ano de 

1991 apresentou precipitação bem abaixo da média, revelando a forte influência do evento 

El Niño com o surgimento de estiagens em caráter prolongado, oriundo da intensidade 

deste fenômeno considerando anomalia de temperatura da superfície do mar (TSM) de 

ordem superior a 1,5°C. 

De acordo com os registros do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

(CPTEC/INPE) para a referida série histórica dos regimes de chuva temos que para os 

anos de 1998 e 2015 houve a diminuição na quantidade de precipitação para Castanhal – 

PA. 
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Figura 3 – Distribuição da Precipitação mensal anual com a média histórica de Castanhal-PA.  

   

Fonte: Autores, 2019. 

O quantitativo de focos de calor registrado nos anos de 2005, 2010 e 2015 foi 

distribuído possibilitando analisar o comportamento e evolução desses focos de calor nos 

meses da estação seca prolongada com a incidência forte de El Niño compreendidos em 

boa parte dos meses do segundo semestre, com menor precipitação, indicando, portanto, 

que é nos meses mais secos que as queimadas mais ocorrem (Figura 4). 

 

Figura 4 – Distribuição dos Focos de Calor nos anos de 2005, 2010 e 2015. 

 
Fonte: Autores, 2019 
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Com a distribuição desses focos de calor nos referidos anos de 2005, 2010 e 2015 

foram possíveis fazer observação nos meses mais chuvosos como em janeiro, fevereiro, 

março e abril nos quais os números de focos diminuíram e nos meses com menor 

quantidade de chuva em agosto, setembro, outubro e novembro houve um crescimento 

substancial nos registros de queimadas concentradas em boa parte da extensão do 

município, como pode ser visto na Figura 5.  

 

Figura 5 – Relação entre a Precipitação média mensal e os focos de calor dos anos 2005, 2010 e 

2015 em Castanhal-PA. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

Apesar dos dados de focos de calor dos anos de 2005, 2010 e 2015 apresentarem 

certa relação entre os meses com maior quantidade de registro, quando se trata de número 

de registros de focos de calor em cada ano os resultados são bem diferentes: em 2005 

foram registrados 229 focos de calor; já em 2010 foi um ano que apresentou poucos 

registros, com um total de 72 focos; por outro lado, em 2015 houveram 494 focos de 

calor. 

 A precipitação do ano de 2015 (Figura 6) em comparação com as precipitações 

médias mensais demonstra que nesse ano choveu bem menos que o normal nos meses de 

agosto a dezembro, inclusive havendo mês sem chuva registrada, situação essa que pode 

ter sido influenciado pela estiagem, com baixa umidade e aumento da temperatura do ar 
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que são efeitos do fenômeno El Niño, que propiciaram registros de alto quantitativo de 

focos de calor detectados para o referido ano. Com esta distribuição irregular do regime 

de chuvas para o referido ano é possível afirmar que as condicionantes climatológicas 

extremas podem potencializar o surgimento de novos focos de queimadas. 

 

Figura 6 – Distribuição da Precipitação média mensal e da Precipitação mensal no ano de 2015 

em Castanhal-PA.  

 

Fonte: Autores (2019).  

 

4. CONCLUSÃO 

A utilização do banco de dados do INPE/Queimadas se mostrou eficiente para 

analisar e caracterizar as queimadas e a precipitação em Castanhal. Devido a maior parte 

do município ser composto por áreas de pastagem, pode-se associar alguns focos de calor 

a essas regiões, principalmente onde há maior concentração. Além disso, a ocorrência de 

eventos extremos de estiagem e baixa quantidade do regime pluvial quando associadas à 

estação seca (como nos meses de junho a outubro), potencializam o surgimento de focos 

de calor como ocorrido no ano de 2015. Por fim, os dados obtidos podem tornar-se 

instrumentos para a gestão pública na medida em que fornecem informações acerca da 

evolução dos focos de calor e identifica quais áreas dos municípios necessitam da 

intervenção gestor.  
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RESUMO 

A mineração artesanal de ouro é praticada na Amazônia desde a década de 1950, causando 

danos aos ecossistemas e a saúde humana com a contaminação por elementos 

potencialmente tóxicos (EPTs). Na mina de ouro de Serra Pelada, Amazônia oriental, a 

mineração causou a contaminação da área de influência da mina por uma série de EPTs 

há vários anos, mesmo assim são escassos os estudos sobre a mobilidade e 

biodisponibilidade destes elementos. O objetivo foi conhecer as formas químicas 

(biodisponível e potencialmente móvel) de bário (Ba) a partir do fracionamento 

geoquímico de solos e rejeitos de mineração em áreas de influência da mina artesanal de 

ouro de Serra Pelada, Pará, Amazônia. As coletas foram realizadas em áreas de depósito 

de rejeito de mineração (10), residências (10), agricultura (5) e floresta (2), totalizando 

27 amostras. O fracionamento geoquímico foi obtido pelo protocolo BCR-701, de 

extração sequencial. Os resultados foram quantificados por espectroscopia de absorção 

atômica de chama e submetidos a análise estatística descritiva. O Ba predominou na 

forma residual, mas demonstrou altas concentrações nas frações de maior mobilidade 

(trocável + redutível + oxidável) em todas as áreas, correspondendo a 1379,58, 396,80, 

358,32 e 166,37 mg kg-1 nas áreas de mineração, residencial, agrícola e florestal, 

respectivamente. Existe alto risco atual a saúde humana e ao ambiente por Ba na zona de 

influência do garimpo de Serra Pelada, com altas concentrações em formas mais móveis. 

 

Palavras-chave: Extração sequencial. Elementos potencialmente tóxicos. Exploração 

mineral. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Química Ambiental. 

 

  



V 

 

387 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

1. INTRODUÇÃO 

O bário (Ba) é um metal alcalino terroso de ocorrência natural no solo, 

amplamente distribuído em sedimentos e água (BIONDI; NASCIMENTO; NETA, 2011). 

É um elemento pouco apontado como causa de risco por toxidez quando comparado ao 

cádmio (Cd), chumbo (Pb) e mercúrio (Hg), mas existem relatos de efeitos danosos ao 

ambiente e a saúde humana (ABBASI et al., 2016). O Ba pode penetrar no corpo por 

ingestão, inalação e contato com a pele (GONÇALVES, 2009). 

As atividades antropogênicas têm aumentado a concentração de bário no solo e na 

água (SUWA et al., 2008), em especial a mineração, que produz resíduos que geralmente 

ficam no solo na área de exploração (LIMA et al, 2012). A mineração é praticada na 

Amazônia desde a década de 1950 (BALZINO et al., 2015; LOBO et al., 2016). Apesar 

da contribuição com a economia local, a mineração artesanal de ouro representa uma 

grave ameaça para a biodiversidade e qualidade ambiental da região pela contaminação 

por elementos potencialmente tóxicos (EPTs) (SEVILLA-PEREA; ROMERO-

PUERTAS; MINGORANCE, 2016; SOUZA et al., 2019; TEIXEIRA et al., 2019), a 

exemplo do Ba. 

A concentração total de EPTs, quando avaliada isoladamente, pode não ser um 

bom indicativo do risco ambiental, visto que não permite estimar a mobilidade e a 

biodisponibilidade (ADAMO; AGRELLI; ZAMPELLA, 2017; ALAN; KARA, 2019; 

CUI; DU, 2011; RIVERA; GIRÁLDEZ; FERNÁNDEZ-CALIANI, 2016; SHAHEEN et 

al., 2017). Nesse contexto, a extração sequencial de EPTs têm sido utilizada para estimar 

as formas geoquímicas específicas a partir do uso de reagentes apropriados (SILVA et. 

al., 2008), possibilitando definir a origem destes elementos no ambiente. 

A extração sequencial permite identificar as principais frações em que os EPTs 

estão ligados e a força de ligação destes metais às partículas de solo (GABARRÓN et al., 

2019). Atualmente, um dos principais métodos de extração sequencial é o protocolo BCR 

(RAURET et al., 1999), resultado de uma série de adaptações em métodos desenvolvidos 

anteriormente (SAHUQUILLO et al., 1999; TESSIER; CAMPBELL; BISSON, 1979; 

THOMAS et al., 1994), que estabelece quatro principais frações: trocável ou solúvel em 

água, redutível ou ligada à óxidos, oxidável ou associada à matéria orgânica e residual 

(MENDOZA et al., 2017). 

A área de influência da mina de Serra Pelada, na Amazônia oriental, está 

contaminada por diversos EPTs em decorrência da exposição dos rejeitos a céu aberto 
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(SOUZA et al., 2019; TEIXEIRA et al., 2019), os quais estão submetidos a erosão e 

lixiviação. A área está abandonada há mais de 30 anos e são inexistentes os estudos sobre 

a mobilidade e a biodisponibilidade de Ba na região. O objetivo foi conhecer o 

fracionamento geoquímico de Ba em solos e rejeitos de exploração da área de influência 

da mina artesanal de ouro de Serra Pelada, Pará.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O garimpo artesanal de ouro de Serra Pelada está localizado no município de 

Curionópolis, região sudeste do estado do Pará, na margem leste da Amazônia brasileira, 

sob as coordenadas geográficas 5º 56’ 50,543” S e 49º 38’ 44,795” W de Greenwich. O 

clima local é o tropical de monção segundo classificação de Koppen, com temperatura 

média anual de 26º C e precipitação média anual de 2000 mm (SOUZA et al., 2017). 

 

2.2 AMOSTRAGEM 

Na área de estudo, foram coletadas 27 amostras de solo na camada de 0,0-0,2 m, 

sendo dez amostras de áreas de depósito de rejeito de mineração, dez em áreas 

residenciais, cinco em áreas agrícolas e duas em áreas de floresta secundária. As amostras 

foram secas ao ar, processadas em peneira (Ø = 2,0 mm), homogeneizadas e armazenadas 

em recipientes de polipropileno para posteriores caracterização química e física. 

 

2.3 ANÁLISES DE FERTILIDADE E GRANULOMETRIA 

A análise de fertilidade do solo foi feita em triplicata. O pH foi determinado em 

potenciômetro, na relação solo-água de 1:2,5. O fósforo (P) e o potássio (K) foram 

extraídos com solução de Mehlich I (HCl 0,05 M + H2SO4 0,0125 M), sendo o P 

determinado por espectrofotometria de ultravioleta visível e o K por fotometria de chama. 

A extração das concentrações trocáveis de cálcio (Ca), magnésio (Mg) e alumínio (Al) 

foi feita com KCl 1 mol L-1 e a determinação por titulometria. A extração da acidez 

potencial (H+Al) foi feita com acetato de cálcio (C4H6O4Ca pH 7,0) e a titulação com 

solução de hidróxido de sódio (NaOH) na presença de fenolftaleína (C20H16O4) como 

indicador. O carbono orgânico total (COT) foi determinado pela oxidação com dicromato 

de potássio (K2Cr2O7) e titulação com sulfato ferroso amoniacal. A matéria orgânica 

(MO) foi estimada com a multiplicação do COT por 1,72 (TEIXEIRA et al., 2017). A 
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granulometria foi caracterizada pelo método da pipeta. Foi feito pré-tratamento com 

peróxido de hidrogênio (H2O2) para oxidação da matéria orgânica e óxidos e hidróxidos 

de Fe e Al, dispersão química com NaOH 1 mol L-1 e dispersão física com agitação dos 

frascos durante 16 h em mesa agitadora a 120 rpm (GEE; BAUDER, 1986). As 

concentrações pseudototais de EPTs foram obtidas com a aplicação de 9 mL de HNO3 e 

3 mL de HCl em 0,5 g de solo processado em peneira (Ø = 100 mesh) e digestão em forno 

de micro-ondas de acordo com o método EPA 3051A, sendo a quantificação feita por 

espectroscopia de absorção atômica de chama (FAAS) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Atributos químicos e físicos de solos florestais, agrícolas, residenciais e de mineração 

na área de influência da mina artesanal de ouro de Serra Pelada, Pará. 

Análise Florestal Agrícola Residencial Mineração 

pH (H2O) 5,97 6,27 6,29 6,60 

Matéria orgânica (g dm3) 32,24 41,46 30,94 21,55 

Ca+2 (mmolc dm3) 23,75 45,10 29,25 14,20 

Mg+2 (mmolc dm3) 10,25 19,50 15,85 9,70 

K+ (mmolc dm3) 2,12 3,97 3,26 0,88 

Al+3 (mmolc dm3) 10,34 8,00 7,85 7,60 

H+Al (mmolc dm3) 55,28 50,99 31,43 8,91 

SB (mmolc dm3)a 36,12 68,57 48,36 24,78 

CTC (mmolc dm3)b 46,46 76,57 56,21 32,38 

v (%)c 45,33 61,02 57,13 60,69 

m (%)d 22,35 12,62 16,01 36,24 

Areia (%) 49,3 54,3 51,4 57,8 

Silte (%) 17,8 14,3 17,2 20,4 

Argila (%) 32,9 31,4 31,4 21,8 

Concentração pseudototal de Ba (mg kg-1) 384,55 1126,92 894,56 5312,65 
aSoma de bases; bCapacidade de troca catiônica efetiva; cSaturação por bases; dSaturação por 

alumínio. 

Fonte: Autores (2019). 

 

2.4 EXTRAÇÃO SEQUENCIAL DE BA 

O fracionamento geoquímico de Ba foi obtido pelo protocolo BCR (Bureau 

Community of Reference) de extração sequencial, no qual são consideradas quatro 

frações: F1 - trocável (ácido-solúvel); F2 - redutível (ligada à óxidos); F3 - oxidável 

(associada à matéria orgânica); e F4 - residual (RAURET et al., 1999). Para isso, as 

amostras foram secas ao ar, processadas em peneira de 100 mesh e pesado 1 g de cada 
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amostra para as análises. As amostras foram dispostas em tubos de centrifugação de 

policarbonato do tipo graduado e, posteriormente, realizadas as seguintes extrações: 

Fração trocável ou ácido-solúvel (F1): foram inseridos 20 mL de ácido acético 

0,11 mol L-1. Os tubos foram colocados em mesa agitadora durante 16 horas em 

temperatura ambiente e, em seguida, centrifugados a 3000 rpm durante 30 minutos. O 

sobrenadante foi à filtragem, posteriormente, foi realizada lavagem do resíduo com 20 

mL de água deionizada, seguida de agitação por 15 minutos e centrifugação a 3000 rpm 

durante 30 minutos. O sobrenadante da lavagem foi filtrado e as amostras foram 

armazenadas em tubos de policarbonato descontaminados e mantidas sob refrigeração. 

Fração redutível ou ligada a óxidos (F2): foram adicionados 20 mL de cloridrato 

de hidroxilamina 0,1 mol L-1 (pH 2,0) ao resíduo da primeira etapa, sendo realizado o 

ajuste do pH com ácido clorídrico (HCl). A agitação, a centrifugação e a filtragem 

seguiram os mesmos procedimentos da etapa anterior. 

Fração oxidável ou associada a matéria orgânica (F3): foram adicionados 5 mL de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) 8,8 mol L-1 ao resíduo da segunda etapa. Os tubos de 

centrifugação, contendo o material, foram levemente tampados e mantidos em 

temperatura ambiente durante uma hora. Posteriormente, os tubos foram submetidos à 

banho-maria sob temperatura de 85±2ºC, sendo feita a adição de 5 mL de H2O2 8,8 mol 

L-1. Foram adicionados 20 mL de acetato de amônio (C2H7NO2) 1,0 mol L-1 e o extrato 

foi separado seguindo o mesmo procedimento de agitação, centrifugação e filtragem das 

etapas anteriores. 

Fração residual (F4): encontrada pela subtração da soma dos teores encontrados 

nas etapas anteriores do teor pseudototal. 

 

2.5 QUANTIFICAÇÃO E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As concentrações de Ba nas frações de solos e rejeitos de mineração foram 

quantificadas por espectroscopia de absorção atômica de chama (FAAS). Os resultados 

foram submetidos a análise estatística descritiva. O software computacional R studio 

(versão 3.4.2) foi utilizado nas análises (R CORE TEAM, 2017). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As maiores concentrações de Ba foram encontradas na forma residual, 

independente da área estudada. Todavia, as frações de maior reatividade demonstraram 
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altas concentrações, sendo 166,37 mg kg-1 nos solos da área de floresta, 358,32 mg kg-1 

na área agrícola, 362,18 mg kg-1 na área residencial e 1379,58 mg kg-1 na área de 

mineração, o que correspondeu a 43,26, 31,80, 38,75 e 25,97% do Ba pseudototal em 

cada área, respectivamente (Figura 1). 

 
Figura 1 – Fracionamento geoquímico de Ba em solos de áreas florestais, agrícolas, residenciais 

e de mineração nas proximidades da mina artesanal de ouro de Serra Pelada, Pará. 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

O fracionamento geoquímico de EPTs aponta a origem, mobilidade e 

biodisponibilidade destes elementos (FERNÁNDEZ-ONDOÑO et al., 2017; PÉREZ-

MORENO et al., 2018; SAH et al., 2019), bem como a contaminação atual e potencial do 

ambiente. Na área de estudo, é possível afirmar a origem principalmente litogênica 

(BORGESE et al., 2013) do Ba e o alto risco ambiental por conta das altas concentrações 

nas frações mais reativas (trocável + redutível + oxidável) (KELEPERTZIS; 

STATHOPOULOU, 2013; LU et al., 2015; SUNGUR et al., 2014; SUNGUR; SOYLAK; 

OZCAN, 2019). 

 O predomínio do Ba na forma residual pode estar relacionado a sua baixa 

mobilidade no solo (CAPPUYNS, 2018). Na área de floresta, apesar do baixo grau de 

influência antropogênica, as concentrações de Ba são altas nas três frações de maior 

mobilidade, o que pode estar associado ao menor pH encontrado na área, que mesmo em 

condições naturais, favorece a dessorção de Ba (CAPPUYNS, 2018). Entre as áreas com 

maior influência antropogênica, especialmente na área de mineração, a mobilização dos 
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solos e rejeitos da exploração pode ter contribuído com a passagem do Ba para as frações 

mais móveis, processo acelerado pelas altas temperatura e precipitação pluviométrica da 

região (SOUZA et al., 2017). 

 

4. CONCLUSÃO 

O Ba demonstra alto risco atual a saúde humana e ao ambiente na zona de 

influência do garimpo de Serra Pelada, com elevadas concentrações em formas 

biodisponíveis nas áreas residenciais e agrícolas, que contam com maior contingente 

populacional e por isso merecem maior atenção. Os resultados do estudo fornecem 

informações importantes para a tomada de decisão por parte dos órgãos ambientais quanto 

ao controle e remediação dos solos contaminados por Ba em Serra Pelada. 
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RESUMO  

Os municípios do Arquipélago do Marajó, no estado do Pará, apresentam lençóis freáticos 

pouco profundos, fazendo com que risco de enchente seja maior nas áreas com menos 

infraestrutura. Objetiva-se com este trabalho delimitar e caracterizar morfometricamente 

a bacia hidrográfica na qual encontra-se a área urbana de Curralinho-PA, um dos 

municípios do Marajó, por meio de software livre QGIS com o intuito de verificar, entre 

outras variáveis, os seus riscos de cheias em períodos de chuva. Para a realização da 

caracterização física e determinação da rede de drenagem foi utilizado o complemento 

Terrain Analysis Using Digital Elevation Models – TauDEM 5.1.2 presente no QGIS. Foi 

delimitada uma sub bacia no município e, com base nos cálculos realizados a partir de 

suas características morfométricas, constatou-se um baixo risco de enchentes, tanto pelo 

formato das bacias como por sua drenagem. 

Palavras-chave: Geoprocessamento. Morfometria de bacias. Enchente.  

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento remoto e geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Uma gestão adequada de bacias hidrográficas pode ser realizada levando-se em 

consideração suas características físicas ou fisiográficas. Tais elementos, segundo Villela 

e Mattos (1975), relacionam-se com o regime hidrológico e trazem serventia no cálculo 

de valores indiretos da bacia em questão na medida em que são relacionados e 

comparados entre si.  

 Talvez o fator mais importante presente em bacias hidrográficas seja a sua rede 

de drenagem, haja vista que, conforme destacado por Christofoletti (1969), é um 

componente bastante ativo no processo de formação da sua paisagem terrestre. Como 

consequência, fatores como o escoamento superficial e a produção e transporte de 

sedimentos são dependentes desta drenagem (SOUSA & OLIVEIRA, 2017). Em se 

tratando do aumento ou diminuição da infiltração no solo, características morfométricas 

como o relevo e forma da bacia (além da própria rede de drenagem) relacionam-se 

diretamente com o tempo e velocidade do escoamento da água e consequentemente sua 

infiltração (LEAL & TONELLO, 2017). 

 O uso de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) nestes tipos de estudos 

auxiliam tomadores de decisão a adquirirem informações ambientais de suas áreas de 

atuação, facilitando a gestão do território e discussão de políticas públicas adequadas às 

realidades locais, tudo isto resultando da multiplicidade de dados precisos que podem ser 

gerados e analisados por estas geotecnologias (FONSECA et al., 2013). 

 A gestão de bacias hidrográficas com o intuito de calcular as suas características 

morfométricas pode apresentar importância diferenciada ao ser aplicada em áreas do 

Arquipélago do Marajó, devido as características de seus solos inundáveis e com lençóis 

freáticos pouco profundos (FURTADO et al., 2009). Isto se deve ao fato de tais 

características naturais levantarem a hipótese de que a baixa profundidade do escoamento 

subterrâneo nestas áreas aliada a características de relevo podem aumentar o risco de 

inundação.  

 Este projeto busca avaliar o risco de enchentes, assim como outras variáveis 

morfométricas, das bacias hidrográficas presentes no município de Curralinho-PA. Para 

isso, contará com os seguintes objetivos específicos: delimitar as bacias hidrográficas 

presentes dentro do município; e quantificar suas características morfométricas, avaliando 

seu risco de enchentes. 
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2. METODOLOGIA  

 A primeira etapa metodológica foi a aquisição de imagens SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission) da Embrapa (2005), as quais apresentam os relevos do terreno, 

cobrindo toda a extensão do município de Curralinho-PA. Foi utilizado o software QGIS 

2.14.2 Essen para manuseio dos dados e confecção dos mapas, além do Microsoft Excel 

para cálculos de alguns parâmetros morfométricos e elaboração de tabelas.  

 O complemento TauDEM (Terrain Analysis Using Digital Elevation Model) 

versão 5.1.2 foi utilizado para a delimitação da sub bacia hidrográfica desejada com base 

no arquivo SRTM da área de estudo. Os processos utilizados para a delimitação foram os 

seguintes, adaptados de Silva et al. (2017): 1 – Eliminar as depressões (Pit Remove); 2 – 

Direção de Fluxo (Flow Direction) pelo método D-8; 3 – Delimitação da área de 

contribuição D8; 4 – Definição de limiar para o fluxo; 5 – Identificação dos exutórios de 

interesse com criação de camada shapefile; 6 – Delimitação da área de contribuição e do 

limiar para o fluxo, desta vez com os exutórios; 7 – Alcance e fluxo das Bacias 

Hidrográficas para gerar as sub bacias propriamente ditas, seus cursos d’água e 

ordenamento de seus rios. 

 As características e índices morfométricos que foram de fato calculados estão 

elencados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Parâmetros e fórmulas morfométricas calculadas. 

Parâmetros Fórmulas  

Ordem dos canais (O) 

 

Sistema hierárquico de 

Strahler 

A = Área da bacia 

(km²); 

P = Perímetro da bacia; 

Lp = Comprimento do 

rio principal; 

Lax = comprimento da 

bacia tomado pelo seu 

curso mais longo (km); 

 

Comprimento dos canais 

(Lu) 

Comprimento total dos 

canais 

Coeficiente de 

compacidade 
Kc = 0,28*(P/√A) 

Índice de forma (kf) k = A / (Lax²) 

Densidade de drenagem 

(Dd) 
Dd = Lu / A 

Fonte: Adaptado de PONTES et al. (2017). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O primeiro resultado a ser destacado são as conversões realizadas até a 

delimitação das bacias no município, conforme pode ser visto na Figura 1. 

Figura 1 – Etapas da delimitação de bacias hidrográficas. 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

Ao final do processo acima foi gerada a sub bacia hidrográfica do rio Canaticú 

que encontra-se em sua maior parte no município de Curralinho. As Figuras 2 apresenta 

esta bacia. 
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Figura 2 – Ordem dos rios da bacia do rio Canaticú. 

 

Fonte: Autores (2019).  

A Tabela 1, por sua vez, apresenta os parâmetros morfométricos e geométricos 

das bacias delimitadas.  

Tabela 1 – Parâmetros morfométricos da sub bacia do rio Canaticú. 

Parâmetros  Bacia do rio Canaticú 

Área (km²) 796,26 

Raíz da área 28,21 

Perímetro (km) 283,36 

Quantidade de rios 273 

Rio principal (km) 64,06 

Extensão total dos rios (km) 463,6 

Média dos rios (km) 1,69 

Comprimento da bacia (km) 50,334 

Coeficiente de compacidade 2,81 

Fator de Forma (Kf) 0,31 

Densidade de Drenagem 0,58 

Fonte: Autores (2019). 

Conforme Villela e Mattos (1975), temos que:  

O coeficiente de compacidade (Kc), que relaciona a forma da 

bacia com um círculo, é um número adimensional que varia com 

a forma da bacia, independente de seu tamanho. De modo que 

quanto maior a irregularidade da bacia maior será o coeficiente 
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de compacidade. Como o coeficiente de compacidade igual à 

unidade corresponde a uma bacia circular, ele possibilita a 

indicação de maior ou menor ocorrência de cheias à medida que 

se aproxima ou afasta da unidade. 

De acordo com os parâmetros Fator de Forma (Kf) = 0,31 e Coeficiente de 

Compacidade (Kc) = 2,81, a bacia apresenta uma baixa tendência a enchentes em 

condições normais de precipitação de acordo com Villela e Matos (1975). Tal fato ocorre 

porque possui forma mais alongada, impedindo que a água precipitada em diferentes 

pontos da bacia cheguem ao mesmo tempo em seu centro.  

Em se tratando da densidade de drenagem (Dd), definida como a relação entre o 

comprimento total de canais (incluindo-se os rios intermitentes) e a área da bacia, 

Christofoletti (1969) ressalta que uma melhor estrutura dos canais e pouca infiltração são 

características inferidas a partir de resultados apresentando valores elevados. Bacias 

pobres em drenagem costumam apresentar valores deste índice em torno de 0,5km/km², 

enquanto que bacias excepcionalmente bem drenadas apresentam resultados acima de 3,5 

km/km² (VILLELA & MATTOS, 1975). A bacia do rio Canaticú apresentou densidade 

de drenagem de 0,58 km/km², indicando uma baixa capacidade de drenagem. Tais valores 

poderiam ser explicados pela presença de rochas permeáveis na região.  

 

4. CONCLUSÃO  

A partir da interpretação dos resultados obtidos pelos cálculos das condições 

fisiográficas da bacia do rio Canaticú, é possível concluir que esta possui forma alongada, 

dificultado com que a água proveniente de precipitações em diferentes pontos escoa e se 

encontrem ao mesmo tempo em seu centro, apresentando menor risco de cheias. A 

densidade de drenagem, por sua vez, demonstra uma baixa capacidade neste quesito.  
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RESUMO  

Dentre os principais fatores de degradação da qualidade da água fluvial, pode-se destacar 

a poluição ocasionada pelo lançamento de esgotos oriundos dos mais diversos meios em 

corpos receptores. Os efluentes contêm excretas, alimento não consumido e plâncton, que 

pode alterar as características limnológicas do corpo receptor e acelerar o processo de 

eutrofização.  O acúmulo de macrófitas nos corpos hídricos podem ser de extrema 

preocupação, destacando-se o desiquilíbrio ecossistêmico como um dos principais 

problemas relacionados a qualidade de água devido a sua propagação. Portanto, este 

estudo tem como objetivo analisar a concentração de macrófitas aquáticas nos lagos 

Bolonha e Água Preta nos anos 2006 e 2018. Para isso, a presença de macrófitas nos lagos 

Bolonha e Água Preta foram visualizadas com auxílio de duas imagens de satélite 

LANDSAT 8 OLI and TIRS (Thermal Infrared Sensor), referente ao período de julho 

2018 e LANDSAT 5 TM (Tematic Mapper) referente a agosto de 2006 ambos com 

resolução espacial de 30 metros. A avaliação da cobertura da superfície dos lagos foi 

realizada pelo SIG QGis 3.0. Posteriormente, foram realizados os procedimentos de 

classificação supervisionada e o agrupamento de três classes estudadas (água, 

concentração de macrófitas flutuantes e nuvens). Em 2006 foi identificado 59,25% de 

lâmina d’agua na superfície dos lagos, e em 2018 59,82%, um aumento de 0,57% em 

relação ao período de 2006. Para a concentração de macrófitas foi visualizado 36,81% 

em 2006 e 40,17% em 2018, um aumento de 3,36% na quantidade de macrófitas presentes 

nos lagos. Sendo assim, nesta pesquisa foi possível verificar um aumento, porém não 

acentuado na população de macrófitas ao longo dos reservatórios Bolonha e Água Preta 

no período menos chuvoso referente aos anos de 2006 e 2018 pela classificação 

supervisionada de imagens de satélite, que diferenciou com eficiência água e vegetação. 

 

Palavras-chave: Efluentes. Eutrofização. Geoprocessamento.  
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1. INTRODUÇÃO  

Os problemas decorrentes da ocupação sem planejamento adequada e desprovida 

de rede de saneamento, tem como consequência o lançamento inadequado de efluentes, 

que afetam diretamente mananciais, muitas vezes as principais fontes de abastecimento 

de água, podendo, assim, vir a comprometer qualidade das águas superficiais destes 

corpos d’água (RODRIGUES; MATOS, 2018). 

A expansão urbana acelerada, sem planejamento e as pressões antrópicas sobre os 

recursos naturais tem provocado riscos e o surgimento de zonas de vulnerabilidade 

socioambiental (SALLES et al., 2013). O despejo de efluentes, principalmente industriais 

e domésticos, em recursos hídricos, está diretamente ligado à definição de 

sustentabilidade. Dentre os principais fatores de degradação da qualidade da água fluvial, 

pode-se destacar a poluição ocasionada pelo lançamento de esgotos oriundos dos mais 

diversos meios em corpos receptores (BELTRAME et al., 2016). 

Os efluentes contêm excretas, alimento não consumido e plâncton, que pode 

alterar as características limnológicas do corpo receptor e acelerar o processo de 

eutrofização. Este processo, por sua vez, é fundamental para a proliferação de plantas 

aquáticas (TUNDISI; TUNDISI, 2008; PISTORI, et al., 2010). Para Rodrigues et al. 

(2016), o surgimento de macrófitas nos rios pode ser benéfico, já que são espécies 

fitoextratoras, que extraem metais pesados das águas acumulando-se em seus tecidos. Pott 

et al. (2012) afirmam que áreas com presença de macrófitas podem contribuir para a 

conservação dos recursos hídricos. 

Porém, o acúmulo de macrófitas nos corpos hídricos podem ser de extrema 

preocupação, destacando-se o desiquilíbrio ecossistêmico como um dos principais 

problemas relacionados a qualidade de água devido a sua propagação, já que ficam 

dispostas na camada superficial do rio, ocasionando a redução da quantidade de oxigênio 

disponível para a fauna aquática. Além disso, pode-se prejudicar algumas atividades 

relacionadas a hidroelétricas, navegação e saúde pública (APARICIO; BITENCOURT, 

2015).  

O monitoramento pode conter o rápido crescimento das macrófitas e gerar 

soluções para esse fenômeno. Um dos métodos utilizados para detectar essas mudanças 

no nível de macrófitas é o geoprocessamento, geralmente é utilizado para análise de 

riscos, estudos de vulnerabilidade do meio e mapeamento de fenômenos espaciais 

(JÚNIOR et al., 2016).  
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Portanto, este estudo tem como objetivo analisar a concentração de macrófitas 

aquáticas nos lagos Bolonha e Água Preta nos anos 2006 e 2018. 

  

2. METODOLOGIA 

A área de estudo corresponde aos lagos Bolonha e Água Preta, os quais 

pertencem ao Parque Estadual do Utinga (PEUT) e constituem os mananciais de águas 

superficiais que abastecem a Região Metropolitana de Belém (RMB) localizando-se em 

área de proteção ambiental no estado do Pará. O lago Bolonha possui uma área de 0,49 

km² formado com o igarapé do Utinga e o lago Água Preta, com uma área de 

aproximadamente 2,76 km² calculada pela delimitação dos lagos por imagem de satélite 

Google Earth em 2019. 

A presença de macrófitas nos lagos Bolonha e Água Preta foram visualizadas 

com auxílio de duas imagens de satélite LANSAT 8 OLI and TIRS (Thermal Infrared 

Sensor), referente ao período de julho 2018 e LANDSAT 5 TM (Tematic Mapper) 

referente a agosto de 2006 ambos com resolução espacial de 30 metros. As imagens 

adquiridas, são disponibilizadas pelo United States Geology Survey (USGS) 

(http://earthexplorer.usgs.gov/) e foram selecionadas levando em conta o período menos 

chuvoso em Belém, onde a proliferação de macrófitas é maior.  

A avaliação da cobertura da superfície dos lagos foi realizada pelo SIG QGIS 

3.0. Considerando a diferença no comportamento espectral das substâncias presentes na 

água, foram selecionadas para a análise, as bandas 4, 5, e 6 do sensor multiespectral 

Operacional Terra Imager (OLI) que correspondem respectivamente bandas espectrais 

vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio e para o sensor TM o mesmo 

conjunto de faixas espectrais.  

Posteriormente, foram realizados os procedimentos de classificação 

supervisionada utilizando a ferramenta Maxlike (Máxima Verossimilhança). A qual 

utiliza algoritmos cujo reconhecimento de padrões espectrais na imagem se faz com base 

numa amostra de área de treinamento feita pelo analista. Por fim, realizou-se o 

agrupamento de até três classes estudadas (água, concentração de macrófitas flutuantes e 

nuvens), por meio da ferramenta dissolve, e a quantificação das áreas ocupadas pelas 

respectivas classes. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Toda vegetação possui uma resposta espectral ao longo do espectro de radiação 

eletromagnética, que geralmente refletem a absorção da REM pelos pigmentos na região 

do visível (400 a 700 ηm), a reflectância da REM na região do Infravermelho Próximo 

(IVP - 700 - 1200 ηm) em função da estrutura anatômica e a absorção da REM pela água 

na região do Infravermelho Médio (1200 - 2500 ηm) (APARICIO; BITENCOURT, 

2015). Desse modo foi possível classificar a concentração de macrófitas na superfície dos 

lagos em anos distintos.  

Os lagos Bolonha e Água Preta que são dois grandes reservatórios de água 

superficial que abastecem Região Metropolitana de Belém passam por um processo de 

degradação decorrente da crescente e desordenada urbanização que ocorre nos municípios 

de Belém e Ananindeua, consequentemente têm-se o lançamento de esgoto o que 

contribui para a intensificação da proliferação de macrófitas (SANTOS, 2013). As 

concentrações de macrófitas encontradas nos lagos são reportadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Quantificação das classes mapeadas nos lagos. 

Classes 
Área Km² 

2006 2018 

Água 1.957,60 1.986,79 

Nuvens 130,07 - 

Concentração de 

Macrófitas 
1.216,16 1.333,95 

Total 3.303,83 3.320,74 

Fonte: Autores, 2019. 

 

A relevância do uso do sensoriamento remoto como ferramenta para o 

monitoramento de macrófitas deve-se principalmente ao auxilio no monitoramento 

temporal dos bancos de macrófitas e na necessidade de diminuir os custos para o 

monitoramento e controle dos mesmos em áreas de grande extensão territorial 

(CARVALHO et al., 2003). 

Em 2006 foi identificado 59,25% de lâmina d’agua na superfície dos lagos, e em 

2018 59,82%, um aumento de 0,57% em relação ao período de 2006, no entanto, a 

imagem com menor concentração de nuvens de 2006 baixada ainda continha uma 

porcentagem de nuvens que representaram 3,95% da superfície por isso a lâmina d’água 

teve menor porcentagem neste ano. Para a concentração de macrófitas foi visualizado 
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36,81% em 2006 e 40,17% em 2018, um aumento de 3,36% na quantidade de macrófitas 

presentes nos lagos. 

Os produtos da classificação supervisionada para os anos 2006 e 2018 podem ser 

vistos, respectivamente nas Figuras 1 e 2. Pode-se observar nessas figuras uma elevada 

população de macrófitas aquáticas existente nos locais com menor volume de água. O 

que pode ocorrer devido nestes pontos existir uma maior concentração de nutrientes. 

 
Figura 1 – Classificação supervisionada dos lagos em 2006. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Figura 2 – Classificação supervisionada dos lagos em 2018. 

 

Fonte: Autores, 2019. 
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Boa parte das macrófitas estão presentes nas regiões marginais, onde encontram 

condições favoráveis à sua fixação e nutrição, como baixa profundidade, ampla 

disponibilidade de nutrientes e maior proteção dos ventos (BIANCHINI JR., 1999). 

Como demonstra as Figuras 1 e 2 dos lagos, onde os braços dos reservatórios são 

ocupados predominantemente por macrófitas, especialmente os mais estreitos, incluindo 

o canal de ligação do lago Água Preta para o Bolonha. 

A velocidade da correnteza e as flutuações no nível da água podem limitar a 

produtividade das macrófitas aquáticas, comprometendo o seu estabelecimento e 

desenvolvimento no ambiente, causando a morte dos indivíduos e sua exposição e 

desenvolvimento no ambiente. Esse fenômeno é comum em reservatórios devido ao 

excesso de chuvas e às atividades operacionais (QUINTÃO, 2012), deixando exposta a 

vegetação que pode entrar rápido em processo de decomposição. 

No caso dos lagos em estudo, um dos fatores que podem ter influenciado no 

aumento da concentração de macrófitas, é justamente o baixo índice pluviométrico, visto 

que o mês de julho, faz parte do período menos chuvoso da região em que se encontram 

os lagos.  

 

4. CONCLUSÃO  

Sendo assim, nesta pesquisa foi possível verificar um aumento, porém não 

acentuado na população de macrófitas ao longo dos reservatórios Bolonha e Água Preta 

no período menos chuvoso referente aos anos de 2006 e 2018 pela classificação 

supervisionada de imagens de satélite, que diferenciou com eficiência água e vegetação. 

Porém, não se pode afirmar, com exatidão, o que levou a este aumento da vegetação 

aquática nos lagos, pois não foram encontradas informações junto aos órgãos competentes 

responsáveis pela gestão dos mananciais do Utinga, de limpeza ou dragagem nos mesmos 

para os períodos deste estudo. 

Logo, a análise espacial realizada pode auxiliar os gestores do reservatório no 

monitoramento eficiente da dinâmica espacial e temporal das macrófitas. Servindo 

também, de suporte para órgãos ambientais na tomada de decisões em projetos 

preventivos e corretivos na região. 
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RESUMO  

As influências que diretamente estão presentes sob a qualidade dos ecossistemas 

aquáticos advindas pelas diversas utilizações do solo, podendo estar ligadas a agentes 

degradadores como urbanização, atividades industriais e, sobretudo atividades agrícolas. 

Tornando imprescindível à análise de dados quantitativos que possam proporcionar o 

máximo da extração de informações de comportamento da área de estudo. Objetivo deste 

trabalho foi assim identificar valores que expressem de forma satisfatória o 

comportamento das informações quantitativas do meio de estudo. A coleta das 

informações foi realizada através de uma amostragem aleatória sendo coletadas 28 

amostras, extraindo as informações como: Temperatura, Oxigênio Dissolvido, pH, 

Turbidez, Sólidos em Suspensão e Nitratos. Os valores encontrados foram comparados 

ao que determina a resolução do CONAMA NBR 357 que estabelece padrões de 

qualidade da água e relacionada à condição ambiental do corpo hídrico para o equilíbrio 

da biodiversidade do local. 

Palavras-chave: Qualidade da água. Rio peixe boi. Biodiversidade. 
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1. INTRODUÇÃO  

A água é um dos recursos naturais mais importantes no planeta e até bem pouco 

tempo era considerado como um bem infinito. O aumento da população e todos os fatores 

atrelados com este crescimento têm ocorrido em detrimento da degradação dos recursos 

hídricos por causa de seus usos múltiplos, destacando entre eles a agricultura, o 

abastecimento público, a pecuária, a indústria, a geração de energia, o saneamento básico, 

a recreação e o lazer (ZHANG et al., 2010; FAO, 2015). 

A ocupação e uso do solo por atividades humanas alteram processos biológicos, 

físicos e químicos dos sistemas naturais. Alterações ocorridas em uma bacia hidrográfica 

podem ser avaliadas por meio do monitoramento da qualidade da água, pois, pelo ciclo 

hidrológico, as precipitações sobre as vertentes possibilitam o escoamento superficial e 

subsuperficial das águas, propiciando o transporte de poluentes para a rede de drenagem. 

Dessa forma, os rios integralizam consequências de diversos fenômenos ocorrentes na 

bacia (HADLICH; SCHEIBE,2007). 

As diversas utilizações quanto uso do solo têm influência direta sob a qualidade 

dos ecossistemas aquáticos dentro de uma bacia hidrográfica (FIA et al., 2015). A 

problemática relacionada à qualidade da água está ligada diretamente a agentes como 

urbanização, atividades industriais e, sobretudo atividade agrícola, inerentes ao péssimo 

manejo do solo (DUPASA et. al., 2015). O manejo do solo empregado nas atividades 

agrícolas tem papel influenciador nas concentrações nutricionais da água, a exemplo 

direto temos os elementos fósforo (P) e nitrogênio (N) (BU et al., 2014). Já a poluição 

orgânica em áreas urbanas e industriais proveniente da ocupação ordenada e 

desordenada do solo, está relacionada à dispersão de metais pesados (KANG et. al., 

2010). 

O enquadramento dos corpos d’água pretende estabelecer o nível de qualidade a 

ser alcançado ou mantido em um segmento de corpo d’água ao longo do tempo. Portanto, 

o enquadramento dos corpos d’água é um instrumento de planejamento indispensável 

quanto ao uso do solo (ANA, 2007). 

Segundo Pereira et. al., (2016), a análise de dados quantitativa que possa 

proporcionar o máximo da extração de informações realistas acerca da área da bacia vem 

a funcionar como uma ferramenta indispensável quanto gestão de políticas voltadas à 

manutenção do meio ambiente. Levando-se em consideração o monitoramento do uso 

do solo e o zoneamento ambiental como instrumentos principais de desenvolvimento 
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social do meio ambiente, possibilita o funcionamento de alerta ao processo de utilização 

das redes de drenagem, tendo- se como sinal dos efeitos que direta ou indiretamente 

podem estar sendo ocasionados sobre o mesmo, apresentando mudanças da qualidade 

das águas, fazendo comque haja uma ação imediata quanto a medidas mitigadoras. 

O programa de monitoramento contínuo de bacias hidrológicas deve estar 

sempre associado a processos de coleta frequentes de amostras em particular nos 

mesmos pontos amostrais assim como análises e extração do maior número de atributos 

que poder ser retirado, resultando em grandes bancos de dados e de complexa 

representação e interpretação (SIMEONOV et al., 2003). 

Portanto, objetivo deste trabalho visa avaliar os aspectos físico-químicos das 

água da bacia hidrográfica do rio Peixe Boi, a partir dos valores de temperatura, 

oxigênio, pH, nitratos, sólidos em suspensão e turbidez, em e suas possíveis implicações 

na biodiversidade, causada pelas ações antrópicas do local. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 A Bacia Hidrográfica do Rio Peixe-Boi (Figura 1) representa um corpo d’água de 

grande importância no contexto hídrico para os municípios do seu entorno, já que 

contribui diretamente para o abastecimento público de distribuição de água. A bacia 

possui uma área total de 10.9581,52 ha, e está localizada na Mesorregião Nordeste do 

Pará, mais precisamente na Microrregião denominada Bragantina.   

Figura 1 – Localização da Bacia do Rio Peixe-B 

 
Fonte: Autores, 2018. 
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2.2 AMOSTRA 

Nas atividades de campo foram realizadas in loco análises através do aparelho 

Sonda Hanna de cinco variáveis físico-químicas, de acordo com a tabela abaixo e a 

variável turbidez foi analisadas a partir do disco Secchi. 

 
 

Tabela 1 – Identificação das variáveis Físico – químicas. 

Parâmetros Físicos Parâmetros Químicos 

Temperatura pH 

Turbidez Oxigênio Dissolvido 

 Nitratos 

 Sólidos em Suspensão 

     Fonte: Autores, 2018. 

 

Foram coletadas 28 amostras e a seleção dos pontos para coleta de água, que 

permitissem a caracterização da qualidade da água, foram feitas a partir de uma 

amostragem aleatória de acordo com a Figura 2 abaixo, a coleta em campo das amostras 

foram realizadas com o auxílio à navegação em tempo real com o GPS (Global System 

Position) Garmim 64 Sc. Enquanto que na descarga dos pontos com coordenadas 

coletadas in loco, foi empregado o GPS TrackmakerFree V.13.0,  que identifica e localiza 

os pontos de coleta de água da bacia do Rio Peixe - Boi. 
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Figura 2 – Localização das coletas na Bacia do Rio Peixe-Boi. 

Fonte: Autores, 2018. 

2.3 COLETA DE DADOS 

Durante as atividades de campo foram realizadas amostragens de águas 

superficiais e efluente por imersão direta dos frascos de coleta na coluna d’água. Todas 

as coletas obedeceram aos procedimentos descritos no Standard Methods for the 

Examinationof Waterand Wastewater (APHA/ AWWA/WEF, 2012). 

Em cada amostra de água foram analisados os parâmetros temperatura, turbidez, 

pH, oxigênio dissolvido, nitratos e sólido em suspensão. Para realizar análise em 

laboratório, as amostras foram coletadas em garrafas de vidro esterilizadas e 

acondicionadas em isopor com gelo, de forma a conservar suas propriedades físico-

químicas, até chegarem ao Laboratório Química Ambiental (LQA) da Universidade 

Federal Rural da Amazônia. Realizou-se duas (2) campanhas de monitoramento da 

qualidade de água, uma em período seco e uma em período chuvoso, a fim de permitir 

análises de variações sazonais (Tabela 2). As coletas ocorreram no período da manhã de 

cada dia. 

 

Tabela 2 – Período de Realização das Campanhas de Monitoramento. 

Números da Campanha Mês da Campanha Período da Campanha 

Campanha 1 (C1) Março Período Chuvoso 

Campanha 2 (C2) Agosto Período Seco 

Fonte: Autores, 2018. 
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2.4 ANÁLISE DE DADOS 

A legislação brasileira que dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e as 

diretrizes ambientais para seu enquadramento, dentre outras providências, no âmbito 

federal, é a Resolução n.º 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA. Esta estabelece que a saúde e o bem-estar humano, bem como o 

equilíbrio ecológico aquático, não devem ser afetados pela deterioração da qualidade das 

águas. Os resultados dos parâmetros analisados foram comparados aos valores máximos 

admitidos pela norma do CONAMA 357/2005. Para esta análise, utilizaram-se como 

referência os valores recomendados na Classe 02 de enquadramento qualidade e 

respectivos usos possíveis para as águas doces. 

Os padrões devem ser cumpridos, por força da legislação, pelas entidades 

envolvidas com a água a ser utilizada. A Tabela 3, apresenta os padrões de qualidade do 

corpo hídrico segundo os parâmetros padrões para corpo d’água doce classe 2, segundo a 

Resolução CONAMA n.º 357/2005. 

Tabela 3 – Padrões de qualidade do corpo hídrico segundo os parâmetros padrões para corpo 

d’água doce classe 2, 

Parâmetro Unidade 
Padrões para Corpo D’Água 

Doce Classe 2 

Temperatura °C - 
Turbidez UNT < 100 
Sólidos em Suspensão mg/L - 
pH - De 6,0 a 9,0 
Oxigênio Dissolvido (OD) mg/L de O2 > 5,0 
Nitrato mg/L N 10,0 

Fonte: Adaptado da Resolução CONAMA n.º 357/2005. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A tabela 4 mostra os resultados dos valores de temperatura coletadas ao longo 

da bacia e analisadas a partir de critérios pré- definidos determinam concentrações que 

variam de 25,29 a 28,85 ºC presentes na campanha 1, apresentando uma oscilação de 

aproximadamente 1,38 em torno da média de 26,56 aonde se tem a mediana bem 

próxima da média permitindo assim afirmar que os valores coletados para o primeiro 

histórico de coleta estão presentes de forma homogenia ao longo de toda a bacia sem 

nenhum setor funcionando de forma atípica quanto grau de perturbação significativo.  
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Tabela 4 – Valores de temperatura.  
 

Temperatura 

Pontos Campanha 1 Campanha 2 Pontos Campanha 1 Campanha 2 

P 01 25,455 25,505 P 15 26,605 27,07 

P 02 26,25 27,105 P 16 26,54 26,405 

P 03 25,9 25,15 P 17 26,215 26,865 

P 04 25,29 24,91 P 18 28,85 29,25 

P 05 27,445 30,34 P 19 30,41 30,31 

P 06 25,425 25,115 P 20 26,16 26,515 

P 07 25,83 25,26 P 21 27,135 28,965 

P 08 25,72 25,84 P 22 25,74 26,355 

P 09 26,615 27,285 P 23 26,475 27,09 

P 10 26,505 26,335 P 24 26,715 27,81 

P 11 28,495 29,445 P 25 27,5 30,595 

P 12 25,84 26,71 P 26 25,925 25,995 

P 13 25,98 26,865 P 27 28,42 29,775 

P 14 30,465 33,625 P 28 27,17 27,355 

   Fonte: Autores, Ananindeua-PA, 2018. 

 

Na campanha 2, o intervalo se apresenta de 24,91 a 33,625 ºC com a presença de 

uma variabilidade de 2,1 em torno da média 27,50ºC tendo-se um comportamento 

heterogêneo pelo fato de estar apresentando um pico de temperatura no ponto 14 isso 

pode ser devido ao fato deste ponto esta próxima a uma margem de rio o qual não tem 

presença de mata ciliar (Galeria) possibilitando assim uma maior influencia do meio 

térmico com a água. Contudo não apresentando uma diferença significativa entre as duas 

campanhas comparando-as cujo valor t calculado se mostra igual a -1,43 a uma 

probabilidade de 0,161 ao nível de significância 5% determinando uma igualdade ao que 

diz respeito valores de temperatura nos períodos de coletadas distintas.  

A tabela 5 mostra os resultados das concentrações de turbidez analisadas tanto 

no período chuvoso como também no período seco. Na campanha 1 a turbidez se 

mostrou com um comportamento bem heterogêneo, variando de 0,41 a 9,27 UNT 

apresentando uma oscilação de 2,55 em torno do valor médio amostral para a referida 

campanha, porém apresenta-se com valores abaixo do limite aceitável determinado pela 

norma CONAMA de até 40,0 UNT. Estes valores mostram que o fluxo de matéria em 

suspensão se mantém baixo ao longo da bacia.  

Na campanha 2 a turbidez se mostrou com um comportamento mais homogêneo, 

variando de 0,00 a 24,08 UNT apresentando uma oscilação de 7,05 em torno do valor 

médio amostral de 6,82 para a referida campanha, porém apresenta- se mesmo asssim 

com valores abaixo ao ser levado em consideração o limite aceitável determinado pela 

norma. 
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Tabela 5 – Valores de Turbidez. 

   Fonte: Autores, Ananindeua-PA, 2018. 

No entanto estes valores se apresentando de forma mais elevada mostram que o 

fluxo de matéria em suspensão aumentou no decorrer dos períodos considerados nas 

duas analises se mantém alto no período de seca ao longo da bacia. 

Em ambientes aquáticos, o pH define o caráter ácido do meio quando o mesmo 

se encontra abaixo de 7, básico quando o valor de pH se encontra acima de 7 ou neutro 

quando o valor de pH está entorno de 7. A tabela 6 mostra os resultados dos valores de 

pH analisadas tanto no período chuvoso como também no período seco, aonde se tem a 

presença de um intervalo para a campanha 1 de 4,2 à 7,21 determinando assim um grau 

de oscilação pequeno de aproximadamente 0,82 em torno do valor médio 5,99 não 

mostrando um diferença significativa ao longo da bacia. Por outra lado temos a 

campanha 2 presente em um intervalo de 4,385 à 7,475 apresentando uma oscilação 

pequena de aproximadamente 0,86 em torno da média 6,20.   

Nota-se que os pontos de menores valores de pH ocorre no período chuvoso (8, 

20, 27, 28) tornando estes pontos os mais ácidos na amostragem. Já no período de seca 

há uma menor ocorrência de áreas com potencial ácido, cuja ao que se refere campanha 

2 está atrelado aos pontos 08 e 17 onde foram os que apresentaram os menores valores 

de pH.  

 

 

Turbidez 

Pontos Campanha 1 Campanha 2 Pontos Campanha 1 Campanha 2 
P 01 5,86 1,63 P 15 2,92 9,5 

P 02 1,7 23,79 P 16 6,55 9,09 

P 03 2,92 15,58 P 17 6,93 1,49 

P 04 9,27 2,18 P 18 4,94 16,71 

P 05 1,11 8,4 P 19 1,09 24,08 

P 06 6,53 0,21 P 20 1,24 0,3 

P 07 7,62 0,63 P 21 0,54 0,0 

P 08 0,47 4,76 P 22 1,26 3,82 

P 09 3,92 5,01 P 23 1,63 6,74 

P 10 6,41 1,66 P 24 3,34 2,54 

P 11 4,25 12,95 P 25 2,12 1,75 

P 12 4,61 2,9 P 26 0,41 0,54 

P 13 5,62 7,47 P 27 0,59 16,47 

P 14 3,3 9,92 P 28 3,13 0,79 
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Tabela 6 – Valores de pH.  
 

  Fonte: Autores, Ananindeua-PA, 2017. 

 

Assim como a campanha 1 não mostra nenhuma significância quanto ao 

deslocamento da superfície da bacia, como consequência as duas campanhas não 

apresentam distinções entre si pois mais que estudadas em períodos diferentes, porem 

levando em consideração a Resolução do CONAMA nº 357/2005 os pontos ácidos estão 

fora do padrão estabelecido que varie entre 6,0 e 9,0 para corpos d’água classe 02. 

Contudo, quando o pH de um ambiente aquífero está em torno de 6,5 – 7,0, o ambiente 

se mantém propicio para o ecossistema local e ao entorno, observa-se uma variedade de 

peixes, plantas, insetos e outros seres vivos.  

O Oxigênio Dissolvido (OD) é indispensável no que se refere ao 

desenvolvimento de vida aquática, porem a partir da análise mostram que estão sendo 

influenciados diretamente a partir das ações antrópicas e industriais de larga escala na 

região no decorrer da pesquisa considera-se que os valores encontrados na tabela 7.  

Para o oxigênio dissolvido OD analisados a partir de um critério de referencia 

CONAMA nº 357/2005, que estabelece como padrão a concentração mínima de 6 mg/l, 

se apresentando assim de forma satisfatória na maioria das amostras. 

 

 

 

pH 

Pontos Campanha 1 Campanha 2 Pontos Campanha 1 Campanha 2 

P 01 6,24 6,67 P 15 6,885 7,475 

P 02 6,365 6,47 P 16 6,96 7,21 

P 03 5,495 5,55 P 17 5,035 4,385 

P 04 5,4 5,955 P 18 6,55 7,145 

P 05 5,74 5,235 P 19 6,865 7,02 

P 06 5,345 5,82 P 20 4,44 4,705 

P 07 5,86 6,28 P 21 6,38 6,62 

P 08 4,2 4,62 P 22 7,21 6,87 

P 09 6,75 7,15 P 23 6,185 6,38 

P 10 5,82 5,79 P 24 6,085 6,37 

P 11 7,005 6,975 P 25 6,395 6,155 

P 12 6,155 6,26 P 26 5,445 6,025 

P 13 6,365 6,745 P 27 4,88 5,03 

P 14 6,82 7,06 P 28 4,785 5,12 
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Tabela 7 – Valores de concentração de Oxigênio Dissolvido- OD.  
 

Oxigênio Dissolvido (OD) 

Pontos Campanha 1 Campanha 2 Pontos Campanha 1 Campanha 2 

P 01 6,415 7,362 P 15 8,698 6,099 

P 02 4,596 4,676 P 16 8,344 5,496 

P 03 5,493 5,303 P 17 8,942 6,406 

P 04 7,387 6,536 P 18 8,814 4,848 

P 05 3,649 5,347 P 19 5,273 3,604 

P 06 6,594 6,335 P 20 7,712 6,846 

P 07 5,615 6,152 P 21 3,058 4,915 

P 08 6,519 6,245 P 22 3,709 9,936 

P 09 4,285 5,041 P 23 4,619 4,668 

P 10 6,233 5,187 P 24 6,108 6,138 

P 11 6,259 5,497 P 25 5,683 4,62 

P 12 7,593 5,878 P 26 7,927 7,461 

P 13 6,305 6,028 P 27 6,735 5,491 

P 14 7,238 5,045 P 28 7,716 4,145 

Fonte: Autores, Ananindeua-PA, 2017. 

 

Valores baixos de OD pode nos levar a indicação de que há uma quantidade de 

matéria orgânica significativa ao longo da bacia, o qual pode ser constatado in loco em 

alguns setores da bacia a presença de matérias sólidos em suspensão podendo estar 

relacionado as diferentes atividades antrópicas ao longo das margens dos rios e igarapés 

que percorrem o perímetro da bacia. O OD é uma variável essencial para as atividades e 

manutenção do metabolismo de organismos aeróbios. 

As concentrações de nitratos coletadas ao longo da bacia e analisadas a partir de 

critérios pré-definidos determinam concentrações que variam de 0,0215 a 17,74 mg/l 

presentes na campanha 1, apresentando uma variabilidade de 12,85, porém, na campanha 

2 o intervalo se apresenta de 0,004 a 4,776 mg/l com a presença de uma variabilidade de 

2,98, determinando assim uma diferença significativa ao que diz respeito concentração 

de nitrato em períodos de coletas distintas, porém segundo a resolução CONAMA nº 

357/2005 estabelece a critério de aceitabilidade concentrações para o referido atributo de 

até 10,0 mg/l para corpos d’água classe 2, mantendo-seassim de todos os pontos uma 

exceção do ponto 01 que apresentou o valor de 17,74 mg/L, como pode ser verificado na 

tabela 8. 
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Tabela 8 – Valores de Concentrações de Nitrato.  
 

    Fonte: Autores, Ananindeua-PA, 2017. 

 

Pode-se deduzir que o Ponto 01 apresentou um nível alto de nitrato por estar em 

uma área muito impactada por atividades antrópicas. O nitrato pode ser prejudicial à 

saúde humana causando processos patológicos em recém-nascidos devido à alta dosagem 

desse componente em alimentos usados principalmente na agricultura familiar os quais 

acabam usando diversos componentes de adubação orgânica podendo ser lixiviado em 

pequenas porções no período de chuva. 

 

4. CONCLUSÃO  
No decorrer desta pesquisa verificou-se que há na Bacia Hidrográfica do Rio 

Peixe Boi atividades, que lançam na atmosfera, óxidos de nitrogênio e enxofre, os 

mesmos terão que se submeter a exigências mais rigorosas, pois os efeitos de altas 

concentrações são detectados com maior dificuldade  em  águas  naturalmente  ácidas  

como é o caso de alguns dos rios da Amazônia (pH < 6, CONAMA 357/2005). Outra 

questão diz respeito a baixas concentrações de oxigênio (inferior a 5,0 mg/L, limite 

mínimo na classe 2 - CONAMA) nos rios naturais, qualquer  teor  baixo de  oxigênio à 

jusante de  uma cidade que descarregue esgoto in natura no rio pode ser atribuído às 

condições naturais e não aos efeitos que uma carga orgânica pode causar, para se evitar 

possíveis danos ao ambiente, faz-se necessário uma fiscalização constante no que diz 

respeito aos lançamentos de efluentes. 

Portanto, percebe-se que fatores como pH, turbidez, temperatura, nitrato e 

Nitratos 

Pontos Campanha 1 Campanha 2 Pontos Campanha 1 Campanha 2 

P 01 17,74 0,1 P 15 0,175 0,672 

P 02 0,802 0,005 P 16 0,176 1,11 

P 03 0,1005 0,1 P 17 0,177 2,33 

P 04 0,1285 0,1 P 18 0,178 0,1 

P 05 0,0215 8 P 19 0,179 0,004 

P 06 0,166 0,1 P 20 0,18 0,052 

P 07 0,167 0,1 P 21 0,181 0,1 

P 08 0,168 0,1 P 22 0,182 0,005 

P 09 0,169 1,12 P 23 0,183 0,083 

P 10 0,17 0,707 P 24 0,184 0,113 

P 11 0,171 0,046 P 25 0,185 0,006 

P 12 0,172 0,1 P 26 0,186 0,1 

P 13 0,173 4,776 P 27 0,187 0,046 

P 14 0,174 0,072 P 28 0,188 0,004 
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oxigênio são pontos que precisam ser levados em consideração quando se trata de locais 

de ecossistema aquífero e levando em consideração aqueles que possuem ações 

antrópicas decorrentes, ou seja, sofrem com ações diretas no meio ambiente que causam 

consequências e desequilibram esses fatores.  
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RESUMO 

A utilização de Morinda citrifolia Linn, no processo da produção de inseticidas está 

diretamente relacionada à manutenção da bioatividade. O objetivo é compreender a 

utilização do extrato foliar e frutífero desse vegetal como ação bioinseticida, através da 

produção de compostos fitoquímicos responsáveis por essas particularidades. O método 

aplicado para analise foi o dedutivo com abrangência quantitativa e natureza observativa. 

A coleta de dados pretéritos foi realizada em quatro bases de plataformas eletrônicas de 

acesso livre: Scientific Library Eletronic Online (SciELO), Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), WebScience e ResearchGate. 

Para a seleção das publicações, foram utilizados apenas dois descritores: 1) nome da 

espécie; 2) fitoquímica do fruto. Após esta aplicação, selecionaram-se 12 publicações, e 

verificou-se que, quatro (33,33%) utilizaram frutos; cinco (41,67%) utilizaram as folhas 

e três (25%) utilizaram tanto as folhas, quanto os frutos. Quanto às extrações utilizadas 

nas publicações foram alcoólica (75%) e ácida (25%). Quanto ao uso dos extratos 

fitoquímicos análise dos dados indicou o uso como ação bioinseticida na mortalidade em 

larvas e mosquitos de (1) Anopheles stephensi (malária); (2) Aedes aegypti Linnaeus 

(dengue), e (3) Culex quinquefasciatus Say (pernilongo ou muriçoca), onde o noni 

apresentou grande eficácia como bioinseticida no combate desses invertebrados.  

 

Palavras-chave: Ação bioinseticida. Bioatividade. Morinda citrifolia.. 

Área de Interesse do Simpósio: Química dos Produtos Naturais.  
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1. INTRODUÇÃO  

O crescimento populacional pressiona a produção agrícola quanto a de alimentos 

para que atenda às necessidades nutricionais dela. Todavia, isso tem contribuído para a 

proliferação e disseminação de pragas nas lavouras que, atualmente, são combatidas com 

agrotóxicos químicos altamente tóxicos. Por isso essa atividade busca, novas tecnologias 

como, por exemplo, substâncias que se tornem efetivas no combate a pragas em cultivos 

agrícolas, como os bioinseticidas (STANGARLIN et al., 2011). 

Dentre os vegetais disponíveis para tal produção, tem-se a Morinda citrifolia L. 

(noni) que, de acordo com uma pesquisa efetuada em Natal – RN por Barbosa et al. 

(2017), é oriunda do Sudeste da Ásia, Indonésia e Polinésia, e foi introduzida no Brasil, 

pela Região Nordeste, migrou para o Centro-oeste, sudeste até chegar no Norte (Figura 

1). 

Figura 1 – Mapa da trajetória do M. citrifolia no Brasil. 

 

Fonte: autores (2019). 

 

Em relação ao crescimento arbóreo, Pereira (2012), executou uma pesquisa em 

Rio Verde (GO), onde afirma que a M. citrifolia desenvolve-se em terrenos rochosos e 

arenosos, mas, Paz et al. (2018), efetuou uma revisão bibliográfica sobre esse tema e 

concluiu que ela também é tolerante a solos salinos e alcalinos.  
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Já os frutos, Lima (2015), em um estudo realizado em Vitória do Santo Antão 

(PE), informou que, a M. citrifolia, pertencente à família Rubiaceae, cujo fruto pode 

atingir 3 a 10 cm de comprimento, e 3 a 6 cm de largura, com até 800 g de massa, porém 

não há período efetivo de maturação e colheita. Em relação as folhas largas de coloração 

verde-escuro.  

Kovendan et al. (2012) realizaram um experimento em Tamil Nadu, na Índia, 

acerca da efetividade do extrato desse fruto, associados aos solventes acetato  (CH3COO-

), hexano bruto (C6H14), clorofórmio (CHCl3), metanol (CH3OH), acetona (C3H6O) e 

água (H2O) como bioinseticida para matar larvas e ovos de alguns mosquitos como por 

exemplo, Anopheles stephenis, Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus.  

De acordo com o Informe Técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA, 2007), segundo a Resolução n. 16/99 e a Resolução RDC n. 278/05, para o 

uso nutricional, considera que a fruta não tem histórico de utilização no Brasil, portanto, 

proíbe a comercialização de alimentos que a contenham. 

Como se percebe, os frutos e folhas da M. citrifolia contém fitoquímicos que 

apresentam o uso ambiental não tóxico, e isso justifica esta pesquisa, além de incrementar 

a relevância dela, cujo objetivo é compreender a utilização do extrato foliar e frutífero 

desse vegetal como ação bioinseticida através da produção de compostos fitoquímicos 

responsáveis por essas particularidades. 

 

2. METODOLOGIA 

O método aplicado foi o dedutivo, pois, de acordo com Matias-Pereira (2016), 

tem-se duas verdades indiscutíveis e uma conclusão também verdadeira. A abrangência 

foi quantitativa, com natureza observativa, em face do exposto por Sakamoto e Silveira 

(2014).  

A coleta de dados secundários foi efetuada a partir do levantamento de literaturas, 

cujo recorte temporal situou-se entre 2010 e 2019, em bases de armazenamento 

acadêmico como Scientific Library Eletronic Online (SciELO), Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), WebScience. Excetuam-se 

desse período, as legislações e as pesquisas pioneiras. 

A análise estatística dos dados foi efetuada com o uso de planilhas eletrônicas 

contidas no software Excel (MICROSOFT CORPORATION, 2014) onde se utilizou a 

Estatística Descritiva (média, desvio padrão, coeficiente de variação). Os dados obtidos 
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foram tabulados de acordo com as normas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 1993). 

Na elaboração do mapa, foi utilizado o software Diva-Gis versão 7.5.0.0 e editado 

com o auxílio do software Adobe Photoshop CS5. 

As diretrizes utilizadas para seleção das publicações foram: 

 1 – Artigos publicados no período analisado (2010 – 2019). Desconsiderou-se o informe 

técnico n. 25, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em maio de 2007, 

e as normas do IBGE, 1993, pois possuem uma grande importância. 

2 – O tema principal da pesquisa publicada sejam os estudos fitoquímicos da M. citrifolia. 

3 – Como descritores para a seleção da literatura acadêmica, utilizaram-se dois 

componentes do vegetal: folhas e frutos. Justifica-se esta escolha em face de pesquisas 

pretéritas concentraram-se neles, devido à facilidade de maceração e extração de 

fitoquímicos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos dados obtidos indicou que, das 47 literaturas acadêmicas pré-

selecionadas, 35 foram descartados e 12, após a aplicação dos descritores, foram 

selecionados (Figura 2). 

 

Figura 2 – Fluxograma de pré-seleção e seleção final dos artigos em função dos descritores. 

 

 

 

 

 

Fonte: autores (2019). 

 

Após a seleção dos artigos, realizou-se a organização das literaturas de acordo 

com o objeto de estudo e o ano de publicação em ordem cronológica, autores e periódicos 

(Tabela 1). 

 

 

 

4 (33,33%): folhas 
5 (41,67%): fruto 

12 artigos 

selecionados 

9 (75%) 

3 (25%) (25%) Folhas e fruto 
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Tabela 1 – Ordem cronológica dos artigos utilizados. Continua. 

OBJETO DE ESTUDO 

FOLHAS 

Ano da 

publicação 

Autores Título Periódico, volume, 

número das 

páginas. 

2012 

 

 
 

Kovendan, K. 

et al. 

 
 

Larvicidal activity of Morinda 

citrifolia L. (Noni) (Family: 

Rubiaceae) leaf extract against 

Anopheles stephensi, Culex 

quinquefasciatus, and Aedes 

aegypti.  

Parasitology 

Research, v. 110. 

2012 Pereira, N. A. Morfologia da folha e do caule da 

Morinda citrifolia L. 

Universidade de Rio 

Verde Faculdade de 

Biologia e Química. 

2017 Barros, R. P. et 

al. 

Ação inseticida da Morinda 

citrifolia L. sobre o pulgão 

Brevicoryne brassicae L. 

Insecticidal action of Morinda 

citrifolia L. on Aphids 

Brevicoryne brassicae L. 

Revista Ambientale, 

v. 1, p. 8-13. 

2018 Setyani, W. 

Setyowati, H. 

Phytochemical investigation of 

noni (Morinda citrifolia L.) 

leaves extract applicated for 

sunscreen product 

Malaysian Journal of 

Fundamental and 

Applied Sciences, v. 

14, n. 4, p. 164-167. 

OBJETO DE ESTUDO 

FRUTOS 

Ano da 

publicação 

Autores Título Periódico, volume, 

número das páginas. 

2011 Pola, C. C. et 

al. 

Efeito do processamento na 

capacidade antioxidante do 

noni (Morinda citrifolia).  

Enciclopédia biosfera, 

v. 7, n.12. 
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2011 Silveira, L. M. 

S. et al.  

Atividade antibacteriana de 

amostras de fruto do noni 

(Morinda citrifolia L. - 

Rubiaceae) vendidas em feiras 

livres de São Luís, Maranhão. 

Revista saúde & 

ciência, v. 2, n. 1, p. 

31-37. 

2012 

 

 

 

Nagaligan, S.; 

Sasikumar, C. 

S.; Cherian, 

K. M.  

Extraction and preliminary 

phytochemical screening of 

active compounds in Morinda 

citrifolia fruit. 

Asian Journal of 

pharmaceutical and 

clinical research, v. 5, 

p. 179-181. 

2014 Faria, W. C. S. 

et al. 

Caracterização físico-química e 

análise fitoquímica preliminar 

do fruto noni (Morinda 

citrifolia L.) produzido na 

cidade de Cuiabá – MT 

Revista Brasileira de 

Tecnologia 

Agroindustrial, v. 8, n. 

1, p. 1208-1215. 

2016 Pimentel, D. 

D. et al. 

O uso de noni (Morinda 

citrifolia L.) por pacientes 

oncológicos: um estudo 

bibliográfico. 

Revista saúde e ciência 

online, v. 5, n. 1, p. 37-

44. 

  OBJETO DE ESTUDO  

  FRUTOS E FOLHAS  

2015 

 

 

 

 

 

Lima, J. C. S. 

 

 

 

 

Bioatividade de Morinda 

citrifolia L. (noni) na inibição 

de Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus. 

 

 

Universidade Federal 

de Pernambuco Centro 

Acadêmico de Vitória 

Programa de Pós-

Graduação em Saúde 

Humana e Meio 

Ambiente - 

PPGSHMA 

OBJETO DE ESTUDO 

FRUTOS E FOLHAS 

Ano da 

publicação 

Autores Título Periódico, volume, 

número das páginas. 

2017 

 

Barbosa, A. 

F. et al. 

Morinda citrifolia: fatos e riscos 

sobre o uso do noni. 

Revista Fitos, v. 11, n. 2, 

p. 119-249. 
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2018 

 

Paz, L. G. et 

al. 

Características e propriedades 

terapêuticas do Morinda citrifolia 

L.: Revisão de Literatura.  

Revista conexão 

eletrônica, v.15, n. 1, p. 

19-27. 

Fonte: autores (2019). 

 

Quanto ao modo de extração, os dados obtidos e analisados indicaram que quatro 

deles, os autores utilizaram dois tipos de extração e encontraram 11 substâncias 

fitoquímicas (Figura 3). 

 

Figura 3 – Fluxograma dos dados obtidos por meio da fitoextração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autores (2019). 

 

A análise dos dados também indicou que Farias et al. (2014), em um estudo 

realizado em Cuiabá – MT, utilizaram a extração alcoólica associada à água, que 

promoveu a diluição do extrato obtido, já Silveira et al. (2011), em uma pesquisa em São 

Luís - MA e Pola et al. (2011) em um experimento em Alegre – ES, utilizaram somente 

álcool etílico [92° GL]; tal extração foi efetivada com o uso do fruto in natura, onde 

foram encontradas substâncias fitoquímicas como: alcaloides, flavonoides, taninas, 

antraquinonas, antraquinonas conjugadas, saponinas, cumarinas e esteroides, além de 

ácido gálico (C3H6O3) e bactérias: Bacillus subtilis, Escherichia coli, Helicobacter pylori, 

Pseudomonas  aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella spp e Shigella spp. 

Quanto aos dados obtidos para fitoextração ácida em folhas, Setyani e Setyowati 

(2018), em seu estudo realizada em Java Central – Indonésia, utilizaram os solventes de 

acordo com cada substância a ser encontrada (Tabela 2). 

1 (25%): bactérias e antraquinona  

F
it

o
ex

tr
aç

ão
 

3 (75%): alcoólica  

1 (25%): taninas, flavonoides, 

alcaloides, antraquinonas conjugadas, 

saponinas e cumarinas.  

1 (25%): ácida  1 (25%): alcaloides, flavonoides, 

taninas, saponinas e esteroides  

1 (25%): ácido gálico (C3H6O3)  
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Tabela 2 – Analise dos dados obtidos a partir da fitoextração. Continua.  

 Volumes utilizados (mL) 

Fitoquímicos 

extraídos 

Modo de 

extração 

Substância/Elemento 

químico adicionado 

Extrato Diluente 

Alcaloides  

 

 

Alcoólica 

Ácido Clorídrico (HCl) * * 

Esteroides Éter, ácido anidro acético e 

ácido sulfúrico (H2SO4). 

* * 

Flavonoides Magnésio (Mg); gotas de 

Ácido Clorídrico (HCl). 

* * 

Saponinas Água destilada 1 20 

Taninas  Cloreto férrico (FeCl3) * * 

*Não informados pelos pesquisadores das literaturas selecionadas. 

Fonte: autores (2019). 

Em outra pesquisa efetuada, Kovendan et al. (2012), a extração foi precedida da 

secagem foliar, em seguida, maceradas e submersas no Acetato (CH3COO-), Hexano 

bruto (C6H14), Clorofórmio (CHCl3), Metanol (CH3OH), Acetona (C3H6O) e Água (H2O).  

O objetivo desse pesquisados foi formulação de um bioinseticida e posterior 

aplicação no meio de cultivo de larvas e mosquitos de invertebrados como Anopheles 

stephensi, Aedes aegypti Linnaeus, e Culex quinquefasciatus Say, todos vetores de 

doenças tropicais. Após essa aplicação o pesquisador concluiu que esse composto é letal 

para aqueles invertebrados.  

Na segunda etapa da pesquisa, o pesquisador aplicou a solução sem o extrato 

foliar, e observou que a taxa de mortalidade não foi similar a primeira etapa. Com isso, 

houve comprovação de que a solução com a adição do extado do noni é eficaz quando 

associada a outras substâncias químicas. 

 

4. CONCLUSÃO 

A utilização dos extratos fitoquímicos já é uma realidade no Brasil, na indústria 

agrícola como bioinseticida, o que diminui os impactos ambientais causados por 

organoclorados frequentemente presentes em defensivos agrícolas. 

Portanto, a efetivação de mais pesquisas acerca do uso da M. citrifolia, para 

combate de pragas em cultivos agrícolas deve ser incentivada para melhor percepção do 

uso da biotecnologia e biocompostos no Brasil.  
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RESUMO  

A precipitação é uma das variáveis meteorológicas de grande estudo, o qual é feita 

habitualmente a partir da leitura em pluviômetros. O estudo do regime das chuvas de uma 

determinada bacia hidrográficas é de extrema importância que requer uma amostragem 

espacial e frequência temporal que muitas vezes não são suficientes a partir dos postos 

pluviométricos, tornando necessário o uso de estimadores via satélite. Diante disso, o 

objetivo desse trabalho foi comparar os dados observados de precipitação com os dados 

estimados através do Climate Prediction Center (CPC) e verificar qual o seu desempenho 

mediante os índices estatísticos adotados. Os dados de precipitação foram obtidos de 12 

estações hidrometeorológicas ao longo da bacia do Rio Xingu extraídos da Agência 

Nacional das Águas (ANA), correspondendo ao período de janeiro de 1999 a dezembro 

de 2016. Os dados da ANA e CPC foram confrontados por meio de índices estatísticos, 

como Índice de concordância de Willmott, o coeficiente de correlação de Pearson e 

coeficiente de desempenho. Em geral o estimador dado pelo CPC teve uma qualidade 

ruim na estimativa de chuva para a bacia. O pior índice de desempenho observado nos 

dois períodos de chuva foi na estação Cajueiro, ao todo as estações tiveram um índice de 

desempenho péssimo, segundo a metodologia adotada. A análise de desempenho sobre o 

produto gerado do CPC feita no trabalho foi controversa diante de outros trabalhos, 

devido a inconsistência nos dados registrados de precipitação pela ANA, a falhas dos 

registros amostrais, ausência de medições diárias, o que também dificultou na decisão em 

estipular o período a ser analisado.  

Palavras-chave: Hidrometeorologia. Rio Xingu. Sensoriamento remoto.  

Área de Interesse do Simpósio: Meteorologia 
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1. INTRODUÇÃO 

 A bacia hidrográfica do rio Xingu está situada dentro dos Estados do Pará e do 

Mato Grosso onde o rio Xingu é o seu principal curso d’água. Representa um dos 

principais contribuintes da margem direita do rio Amazonas, tendo em torno de 60% de 

seu território recoberto por áreas protegidas (unidades de conservação e terras indígenas) 

(VILLAS-BÔAS et al., 2012). 

 De acordo com Pinto et al., (2011), bacia hidrográfica é a área geográfica coletora 

de água de chuva que escoa pela superfície do solo. A realização de estudos hidrológicos 

em bacias hidrográficas vem da necessidade de se compreender o funcionamento do 

balanço hídrico, dos processos que controlam o movimento da água e os impactos de 

mudanças do uso da terra sobre a quantidade e qualidade da água (WHITEHEAD; 

ROBINSON, 1993). A caracterização tem grande aplicação como indicador para previsão 

do grau de vulnerabilidade da bacia a fenômenos como enchentes, inundações e processos 

erosivos, dentre outros (CARDOSO et al., 2006; VILLELA; MATTOS, 1975), além de 

ser uma informação que auxilia na compreensão dos eventos pluviais e suas 

consequências (VENTURA, 2011). 

  A medição da precipitação é habitualmente feita a partir de pluviômetros. Porém, 

um estudo do regime das chuvas de uma região requer determinada amostragem espacial 

e frequência temporal que muitas vezes não são suficientes a partir dos postos 

pluviométricos, sobretudo em regiões remotas (HUFFMAN et al., 2007). A grande 

variabilidade espaço-temporal das características físicas e climáticas, aliada à escassez de 

informações da rede hidrométrica para orientar estudos de planejamento e gerenciamento 

de recursos hídricos, coloca em evidência o emprego de metodologias específicas que 

aperfeiçoem as informações fluviométricas existentes, extrapolando por semelhanças das 

dinâmicas ambientais para locais com dados insuficientes ou inexistentes (BARBOSA et 

al., 2005; RIBEIRO et al., 2005). 

 O uso da estimativa de precipitação pluviométrica usando o sensoriamento remoto 

contribui para o aumento de cobertura de dados climatológicos. O uso dessa técnica se 

tornou indispensável para suprir a escassez de dados em regiões que não possuem postos 

pluviométricos convencionais ou que não abrange todo o seu território (SANCHEZ-

MORENO et al., 2014).  
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 Para contornar esses problemas vários centros de previsão de tempo e clima vêm 

disponibilizando produtos diários de estimativas de precipitação gerados com base em 

observações coletadas em plataformas orbitais de satélites e interpolados com dados de 

estações de observações de superfícies. A principal vantagem é a disponibilidade de uma 

série histórica de dados razoavelmente longa, consistentes e contínuas para diversas áreas 

do planeta. Um exemplo disso é a série histórica de precipitação gerada e disponibilizada 

pelo Climate Prediction Center (CPC). Desse modo, nos últimos anos, a alternativa usada 

para a obtenção de dados meteorológicos em locais com poucas informações tem sido o 

uso de dados do CPC. Contribuindo no desenvolvimento de futuras pesquisas em diversas 

áreas que necessitam de uma longa série de dados sem falhas (DOS SANTOS,2015). 

 Neste contexto, o objetivo deste estudo foi comparar a precipitação pluviométrica 

estimada pelo CPC (Climate Prediction Center) com dados observados em postos 

pluviométricos instalados em superfície sobre a bacia do Rio Xingu, durante os anos 2000 

a 2017. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A Figura 1 mostra a bacia do Rio Xingu que tem como principal formação o rio 

de mesmo nome que possui confluência dos rios Culuene e Sete de Setembro.  A bacia 

ocupa a área total de 531.250 km², com abrangência nos estados do Mato Grosso que 

corresponde a 46 municípios e o Pará com 42 municípios e está localizada em uma área 

de transição ecológica entre os biomas de Cerrado Amazônia (SANTOS et al, 2016). 
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Figura 1 – Localização geográfica das Estações hidrometeorológicas utilizadas na Bacia do Rio 

Xingu dentro da Amazônia Legal segundo a Agência Nacional das Águas. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

2.2 COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS  

 Os dados em análise foram de 12 estações hidrometeorológicas situadas ao longo 

da bacia do Rio Xingu, no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2017. De posse que 

foram utilizadas duas fontes de dados de precipitação, a primeira extraída do banco 

histórico disponível no portal (http://snirh.gov.br/hidroweb) da Agência Nacional de 

Águas (ANA). A segunda fonte estimativa por satélite do CPC que tem como base a 

interpolarização espacial de dados, a partir de observações diárias de estações 

meteorológicas, disponível em (https://www.cpc.ncep.noaa.gov/), esses dados são 

disponibilizados no formato ASCII GRID e associação a coordenadas geográficas 

(SILVA JÚNIOR et al, 2017).  

 Os dados foram organizados e filtrados em planilha eletrônica, com a finalidade 

de realizar os cálculos para a análise estatística de desempenho do estimador do CPC em 

relação aos dados de precipitação da ANA. Alguns dados dessa fonte foram considerados 

como suspeitos por apresentar erros nas medições nas séries diária, mensal e anual. Sendo 

http://snirh.gov.br/hidroweb
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/
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assim, foi realizada a confirmação dos registros utilizando as fichas de anotação, 

disponibilizadas no site da ANA.  E assim foi possível selecionar quais estações e o 

período que foram observados no estudo.   

 

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para as análises de desempenho dos valores de precipitação estimada do método 

CPC, foram utilizados índices estatísticos como: o índice o de concordância de Willmott 

 (Equação 1.0) (variando de 0 a nenhuma concordância, igual a 1) (WILLMOTT et al. 

1985); o coeficiente de correlação de Pearson,  (Equação 1.1) e coeficiente de 

desempenho,  (Equação 1.2).  

          (1.0)          (1.1) 

                                      (1.2)              

Em que:  é o valor estimado;  é o valor observado;  é a média dos valores 

observados;  é o número de observações e   são os valores medidos de ambas 

as variáveis. A seguir os valores de precipitação foram calculados para se obter o erro 

padrão de estimativa. 

 (2) 

Onde:  é o erro padrão de estimativa;  é a precipitação observada;  é a 

precipitação estimada pelo estimador CPC e  é o número de observações. As Tabelas 1 

e 2 exibem a classificação e a interpretação do índice de desempenho e do coeficiente de 

correlação segundo seus autores. 

 

Tabela 1 – Classificação do índice de desempenho ( ) proposto por Camargo e 

Sentelhas (1997). 

Valor de c Desempenho 

> 0,85 Ótimo 

0,76 a 0,85 Muito Bom 

0,66 a 0,75 Bom 

0,61 a 0,65 Mediano 

0,51 a 0,60 Sofrível 

0,41 a 0,50 Mau 

< = 0,4 Péssimo 

Fonte: Autores, 2019. 
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Tabela 2 – Classificação do coeficiente de correlação ( ) proposto por Hopkins (2007). 

Valor de r Classificação 

0,0 a 0,1 Muito baixa 

0,1 a 0,3 Baixa 

0,3 a 0,5 Moderada 

0,5 a 0,7 Alta 

0,7 a 0,9 Muito alta 

0,9 a 1,0 Quase Perfeita 

Fonte: Autores, 2019. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados sobre o desempenho geral do estimador CPC, são apresentados nos 

Quadros 01 e 02, considerando o período chuvoso (dezembro a maio) e menos chuvoso 

(junho a novembro) a partir dos dados das estações hidrometeorológicas ao longo do 

período em estudo na bacia do Rio Xingu.  Em geral o estimador do CPC teve uma 

qualidade ruim na estimativa de chuva para a bacia em relação os dados observados das 

estações hidrometeorológicas. O pior índice de desempenho observado nos dois períodos 

de chuva foi na estação Cajueiro (554000), seguido da estação Fazenda Rio Negro 

(1154002) que subestimou com os valores observados para o mês de janeiro, conforme 

mostra o Quadro 3. As demais estações tiveram um índice de desempenho péssimo.  

Quadro 1 – Análise estatística do desempenho geral das estações na bacia do Xingu no 

período de Dezembro a Maio. 

Estação EPE 

erro padrão 

estimado 

d 

índice de  

exatidão 

r 

coeficiente de 

correlação 

Desempenho 

r 

c 

Índice de 

desempenho 

Desempenho 

c 

452000 9,73 0,66 0,46 Moderada 0,31 Péssimo 

554000 9,46 0,54 0,29 Baixa 0,16 Péssimo 

654000 14,40 0,61 0,39 Moderada 0,24 Péssimo 

750000 10,62 0,63 0,42 Moderada 0,27 Péssimo 

851000 17.25 0,62 0,43 Moderada 0,27 Péssimo 

855000 11,17 0.62 0.42 Moderada 0,26 Péssimo 

1052000 7,35 0,65 0,41 Moderada 0,27 Péssimo 

1052001 16,59 0,52 0,33 Moderada 0,17 Péssimo 

1154002 18,83 0,61 0,42 Moderada 0,26 Péssimo 

1251001 9,71 0,64 0,44 Moderada 0,28 Péssimo 

1255002 12,08 0,70 0,54 Alta 0,38 Péssimo 

1354001 13,29 0,59 0,37 Moderada 0,21 Péssimo 

Fonte: Autores (2019). 

r
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Júnior Silva et al,.(2017), revelaram um comportamento médio similar na 

comparação entre os dados  gerados do CPC a outras observações de chuva, para o  

referido período amostral do estudo. Coutinho et al,. (2017) também confronta as 

estimativas de precipitação geradas pelo CPC com outra fonte de dados e constata a 

subestimação desses valores, porém o método gerado por interpolarização consegue 

representar bem os índices de chuvas da região analisada.  

Quadro 2 – Análise estatística do desempenho geral das estações na bacia do Xingu no 

período Junho a Novembro. 

Estação EPE 

erro padrão 

estimado 

d 

índice de  

exatidão 

r 

coeficiente de 

correlação 

Desempenho 

r 

c 

Índice de 

desempenho 

Desempenho 

c 

452000 4,15 0,58 0,37 Moderada 0,22 Péssimo 

554000 6,87 0,51 0,29 Baixa 0,15 Péssimo 

654000 8,91 0,53 0,33 Moderada 0,18 Péssimo 

750000 6,22 0,67 0,52 Alta 0,35 Péssimo 

851000 7,78 0,68 0,53 Alta 0,36 Péssimo 

855000 7,13 0,56 0,39 Moderada 0,22 Péssimo 

1052000 5,67 0,62 0,44 Moderada 0,27 Péssimo 

1052001 9,44 0,65 0,51 Alta 0,33 Péssimo 

1154002 10,24 0,55 0,41 Moderada 0,23 Péssimo 

1251001 4,90 0,71 0,54 Alta 0,38 Péssimo 

1255002 5,66 0,63 0,47 Moderada 0,29 Péssimo 

1354001 8,47 0,51 0,31 Moderada 0,16 Péssimo 

Fonte: Autores (2019). 

 

Os Quadros 3 e 4 mostram a distribuição da precipitação dada a partir dos dados 

registrados pela Agência Nacional das Águas (ANA) e dos dados estimados por satélite 

do CPC. Observa-se que das análises de medições pluviométricas da ANA nas estações 

foi registrado que o período médio mensal de maior registro de chuvas foram os meses 

de Novembro a Abril e o menos chuvoso (de Maio a Outubro), os mesmos também 

observados por Santos et al,.(2016) para bacia do Rio Xingu. Verifica-se que as estações 

localizadas ao norte da bacia que a diferença entre os valores foram superiores se 

comparados ao dados da ANA (Quadro 3), superestimando os demais valores 

principalmente no período das chuvas. Enquanto que as estações ao centro da bacia esses 

valores ficaram em parte subestimando dos valores contabilizados pelas estações da 

ANA. Comprovando que as estimativas de precipitação são bem acima dos dados 

registrados pelas estações hidrometeorológicas. 
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A variação de precipitação na região Amazônica, na qual a bacia do Rio Xingu é 

incluída, é proveniente de atuações meteorológicas sinóticas como: a (Zona de 

Convergência Intertropical do Atlântico – ZCIT, Alta da Bolívia – AB, Vórtices 

Ciclônicos de Altos Níveis – VCAN e Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS) 

e de mesoescala (Friagens, Cumulunimbus Isolados e Linhas de Instabilidade – LI). Além 

de fatores de variação climática como o (El Niño, Oscilação Sul – ENOS e Anomalias 

das Temperaturas da Superfície do Mar – TSM dos Oceanos Pacífico Equatorial e 

Atlântico), que influenciam os padrões de chuvas na região (ANANIAS et al., 2010; 

REBOITA et al., 2010; ALMEIDA et al.,2015).  Alguns estudos também relacionam 

essa variação a eventos de seca e do aumento pluviométrico, causado pela influência do 

El Niño-Oscilação Sul (ENOS), devido a anomalias da Temperatura da Superfície do Mar 

(TSM) no Oceano Pacífico (ANDREOLI et al., 2012; ARAÚJO  et  al., 2013; 

ALMEIDA et al.,2015). 

 

Quadro 3 – Média mensal da precipitação com dados registrados pela ANA das estações 

na bacia do Rio Xingu. Período de 2000 a 2017. 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

452000 259,0 239,2 272,4 209,8 159,1 53,0 24,5 30,0 34,2 60,0 94,8 146,4 

554000 232,9 240,6 286,4 211,4 146,5 48,1 28,9 26,0 67,7 106,5 135,9 173,8 

654000 268,4 304,1 302,0 204,0 174,2 41,4 33,0 40,1 95,5 113,5 211,5 218,0 

750000 277,4 290,7 290,0 189,6 100,1 13,7 10,1 21,2 103,2 179,6 260,7 255,2 

851000 292,1 280,6 268,5 184,5 83,4 20,7 10,4 15,7 78,9 169,6 216,7 226,1 

855000 320,0 321,9 366,4 243,5 101,2 33,2 13,5 31,9 98,8 192,9 263,2 322,1 

1052000 304,5 283,4 264,8 147,7 45,5 10,7 4,6 11,3 98,2 190,4 242,0 322,5 

1052001 331,7 239,5 277,0 120,1 50,1 7,2 0,2 4,8 66,8 181,7 259,0 265,8 

1154002 373,1 259,0 253,2 140,7 26,7 8,1 13,1 30,5 52,0 190,1 240,2 262,8 

1251001 280,4 241,8 216,9 107,5 17,6 4,9 0,3 8,7 40,7 125,6 198,6 274,1 

1354001 324,5 262,0 170,8 80,8 14,0 3,6 3,3 12,1 42,4 116,9 197,8 242,4 

1255002 291,2 302 234,4 121,3 37,65 14 2,71 5,2 48,88 153,5 223 287,2 

Fonte: Autores (2019). 
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Quadro 04 – Média mensal da precipitação com dados estimados pelo CPC das estações 

na bacia do Rio Xingu. Período de 2000 a 2017. 

 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

452000 268,2 248,6 290,8 223,8 156,2 58,6 32,7 33,3 43,6 67,9 95,8 163,6 

554000 252,4 256,4 309,0 215,7 154,2 57,9 36,3 37,5 73,0 117,4 156,8 199,7 

654000 221,5 227,9 279,7 180,2 121,8 46,1 29,2 35,6 66,3 99,4 147,4 164,3 

750000 247,7 240,9 260,0 163,7 93,6 17,1 10,4 19,0 82,5 142,1 200,3 212,6 

851000 272,3 211,2 239,2 152,7 78,8 15,5 8,1 17,1 65,5 141,2 171,9 198,8 

855000 326,9 306,6 348,1 217,8 82,5 12,9 6,1 28,3 91,0 169,4 254,5 295,3 

1052000 317,9 290,8 286,0 148,8 40,8 9,4 3,8 16,6 89,2 180,9 230,7 315,3 

1052001 265,8 244,1 245,5 113,7 22,8 4,0 3,6 7,9 45,6 146,0 217,3 241,9 

1154002 256,9 238,5 215,9 129,5 25,6 7,3 4,0 9,8 55,5 131,2 200,1 244,6 

1251001 281,6 251,6 208,0 114,0 24,7 6,4 1,4 6,6 42,7 134,8 198,3 278,3 

1354001 253,0 227,1 211,9 109,7 25,3 9,5 4,8 7,8 48,9 132,3 191,2 232,8 

1255002 263,8 260,3 218,6 115,4 30,22 6,53 3,64 8,59 46,65 141,3 207,2 256,7 

Fonte: Autores (2019). 

 

4. CONCLUSÃO 

A análise de desempenho sobre o produto gerado do CPC feita nesse trabalho foi 

controversa diante de outros, muito se contribuiu pela inconsistência nos dados reais de 

precipitação referente à ANA, devido a falhas dos registros amostrais, ausência de 

medições diárias, mensais e anuais. O que também dificultou na decisão em estipular o 

período a ser analisado. Porém, a fonte de dados gerada pela ANA ainda é referência, pela 

acessibilidade em informação, quantidade e distribuição de estações hidrometeorológicas 

em regiões de difícil acesso como a da bacia do Rio Xingu. A variabilidade nos valores 

mensais de chuvas analisado também podem ter ocorrido por atuações de eventos 

externos meteorológicos.  
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RESUMO  

A produção de adubo através da compostagem é uma maneira eficaz de diminuir o gasto 

que o pequeno produtor tem para cultivar os produtos agrícolas, entretanto, a qualidade 

deste composto é uma vantagem imprescindível para que a produção tenha boa qualidade, 

a questão ambiental também é um forte motivo para reaproveitar os resíduos orgânicos e 

assim ajudar no equilíbrio ecossistêmico da natureza. A partir disso, um dos motivos de 

desenvolver esta pesquisa é a necessidade que os agricultores familiares têm de comprar 

adubo mensalmente o que acaba comprometendo a rentabilidade econômica de alguns 

produtores, contudo, o principal objetivo deste trabalho foi à produção própria de adubo 

e a sensibilização para dar destino adequado aos resíduos orgânico. A pesquisa teve como 

lócus a comunidade de Camurituba-beira no Município de Abaetetuba-Pá, onde oito 

agricultores participaram, através de oficia teoria e prática na produção de adubo, tendo 

o levantamento socioeconômico como instrumento de coleta de dados. Os resultados 

obtidos foram 90 kg de adubo sendo testados em alguns cultivos para verificar a 

qualidade, além disso, o levantamento feito demostrou que a produção de adubo pelos 

agricultores poderá reduzir os gastos com a compra deste composto. Portanto, a pesquisa 

teve relevância socioambiental, uma vez que, trabalhou a sensibilização para o descarte 

correto dos resíduos, bem como apontou uma possível solução para a redução da compra 

de adubo.  

Palavras-chave: Produção de adubo. Agricultura familiar. Sustentabilidade. 

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos sólidos, líquidos e gasosos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Reaproveitar os orgânicos tem sido uma alternativa essencial para a gestão 

adequada dos resíduos sólidos em muitos Municípios brasileiros, contudo, a 

compostagem é uma prática que contribui significativamente para amenizar os 

transtornos que o acúmulo de resíduos causa nos grandes centros urbanos, assim como 

nas beiras de estradas, igarapés, rios e açudes atraindo animais vetores de doenças e 

contaminando os diversos ecossistemas.  

Mediante isso, a pesquisa em questão está atrelada a Lei nº 12.305/10, que institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) contém instrumentos importantes para 

permitir o avanço necessário no enfrentamento dos principais problemas ambientais, 

sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.  

De acordo com a Política nacional de Meio Ambiente (PNMA) instituída pela Lei 

6.938/1981 é preciso a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 

humana (MENDES, 2016). 

A produção de adubo através da compostagem é uma maneira eficaz de estimular 

a agricultura com intuito de fortalecer a soberania alimentar independente de ser em zona 

urbana ou rural, pois o que de fato interessa é a transformação de determinados resíduos 

em novos produtos, por exemplo, e assim inserir novamente ao ciclo produtivo podendo 

ser comercializado e gerar uma renda extra as famílias que atuam na informalidade se for 

o acaso. Segundo ZUAZO (2010), a compostagem gera renda extra para o pequeno e 

médio produtor com a produção própria de adubo, além de aumentar a produtividade 

agrícola dos cultivos. 

Assim, um dos resíduos mais produzidos pela comunidade pesquisada é a casca 

da mandioca que diariamente é gerada pelos agricultores, com isso, o descarte deste 

excedente acaba ocorrendo em locais inapropriados trazendo prejuízo aos animais que 

erroneamente tentam se alimentar e acabam sendo intoxicado. Mediante isso, buscar 

reaproveitar a casca através da compostagem foi uma alternativa bastante aceita nesta 

localidade, uma vez que, estes produtores rurais necessitam de uma quantidade 

considerável de adubo para manter suas culturas, assim como o resíduo da mandioca tem 

nutrientes essenciais para melhorar os cultivos e o solo como mostra a seguir (Tabela1). 
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Tabela 1 – Nutrientes da casca da mandioca. 

Nutrientes Porcentagens 

Proteína bruta 4,8% 

Fibra bruta 21,2% 

Extrato de éter 1,22% 

Cálcio  0,36% 

Gordura 1,29% 

Magnésio 0,227% 

Fonte: elaboração do autor, 2019. 

 

Figura 1 – Limpeza da mandioca para a produção de farinha. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2019. 

Neste sentido, a presente pesquisa tem como finalidade a produção de adubo para 

a agricultura familiar tendo como propósito mitigar os gastos na compra do composto em 

vista que esta atividade enfrenta sérios problemas para conseguir acesso às políticas 

públicas que seriam de fundamental importância no processo de fortalecimento e 

desenvolvimento sustentável desta atividade. O objetivo é estimular o reaproveitamento 

dos resíduos orgânicos através da compostagem e conscientizar os produtores para uma 

possível agricultura orgânica levando em consideração o potencial que Camurituba-beira 

tem.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 A metodologia desta pesquisa consistiu em uma oficina teórica e prática para a 

produção de adubo a partir da compostagem na comunidade de Camurituba-beira no 

Município de Abaetetuba-Pá, com a participação de oito agricultores familiares que 
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atuaram diretamente na construção da composteira tornando este trabalho como pesquisa-

ação e com abordagem qualitativa quando foram levadas em consideração as trocas de 

conhecimento entre os participantes e a multiplicação de saberes no decorrer das 

discussões teóricas.  

Para fins avaliativos foi um levantamento socioeconômico com a finalidade de 

obter alguns resultados precisos a respeito da temática abordada. Por fim, foi feito uma 

socialização para averiguar as contribuições da oficina como uma intervenção pedagógica 

no processo de troca de saberes, entretanto, este momento foi bastante enriquecedor para 

os envolvidos na pesquisa.  

Materiais utilizados: 

• Casca da mandioca (70 kg) 

• Folhas secas (10 kg)  

• Resto de hortaliças (10 kg) 

• Folha de bananeira (10 kg) 

• Folha de margaridão (10 kg) 

• Caroço de açaí (10 kg) 

 

A partir da coleta dos resíduos nas propriedades dos produtores foi construída uma 

composteira de 3m de comprimento por 2,5 de largura em uma área cedida por um 

agricultor. Em seguida foram montadas as pilhas por diferentes camadas para o equilíbrio 

da compostagem: Primeiro foi colocado camada de folhas secas (I), Casca da mandioca 

(II), folha de bananeira (III), Caroço de açaí (IV), Resto de hortaliças (V), Casca da 

mandioca (VI) e Margaridão (VII). Após a montagem das pilhas a composteira (Fig. 2) 

foi coberta para que a temperatura ficasse ideal.  

Figura 2 – Composteira coberta. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2019. 
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Em cada pilha foi irrigado com um pouco de água e adicionado terra preta como 

inóculo para auxiliar na decomposição dos resíduos, uma vez na semana cada agricultor 

revirava as pilhas e molhava para que os microrganismos agissem uniformemente nas 

camadas e com isso preparar o composto entre 90 a 120 dias. 

Figura 3 – Composto pronto. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2019. 

Após 100 dias o adubo ficou pronto para uso sendo divido entre os participantes 

para que fosse testado nos cultivos de coentro, pimenta de cheiro e alface, os quais 

estavam com baixa produtividade com as folhas amareladas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A compostagem obteve 90 kg de adubo, o qual foi testado em alguns cultivos para 

verificar sua qualidade e assim saber se o composto produzido in loco supriria a 

necessidade das culturas e desta forma reduzir os gastos com a compra do adubo que na 

maioria das vezes compromete a rentabilidade econômica dos agricultores. 

Figura 4 – Adubo pronto e testado nos cultivos. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2019. 



V 

 

449 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

A partir de aproximadamente um mês foi observado que as culturas (Fig. 5 e 6) 

reagiram bem ao adubo com melhora nos aspectos físicos mantendo a produtividade em 

tempo hábil para a comercialização. Segundo TEIXEIRA et al., (2002) e BEHLING et 

al., (2011) a importância da compostagem para diminuir o volume de resíduos sólidos e 

aumentar a produção de adubos para a agricultura tem sido amplamente discutida. 

 
Figuras 5 e 6 – Cultivos de coentro e pimenta de cheiro. 

 

Fonte: Acervo do autor, 2019. 

 

Conforme a (EMBRAPA, 2007) o equilíbrio dos resíduos é primordial para a 

qualidade do adubo, pensando nisso as oficinas teóricas e práticas abordaram os 

conhecimentos dos produtores sobre cada resíduo e de que maneira os nutrientes são 

relevantes para as plantações, como também para o solo. A compostagem permite que 

o agricultor produza um adubo de qualidade com a diversidade de resíduos que podem 

ser reciclados e assim equilibrar os nutrientes essenciais (N P K) para os cultivos, a 

partir desse importante detalhe sobre os nutrientes a coleta foi feita cuidadosamente.  

Para verificar a produtividade e a quantidade de adubos consumidos houve um 

levantamento no decorrer da oficina com os agricultores. 
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Tabela 2 – Levantamento socioeconômico da atividade agrícola. 

AGRICULTOR 

 
CULTIVOS 

 
RENDA MENSAL 

(R$) 

 

GASTO COM ADUBO 

COMERCIAL  

 

AREA 

CULTIVADA 

 

01 COENTRO, COUVE, ALFACE, 

PIMENNTA, FARINHA E CHICÓRIA. 

 

R$ 1400.00 a 

3000.00 

 

R$ 200,00/MÊS 

 
1   ha 

     2 

02 BANANA, PUPUHA, CACAU, COCO 

E FARINHA DE MANDIOCA.  

 

R$ 1000,00 a 

1200,00 

 

R$ 160,00/ANO 

 
1   ha 

     2 

03 COENTRO, ALFACE, COUVE, 

PIMENTA, CHICÓRIA, E FARINHA 

DE MANDIOCA. 

 

R$ 2000,00 a 

2.500,00 

 

R$ 200,00/MÊS 

 
2 ha 

04 PUPUNHA, AÇAÍ E FARINHA DE 

MANDIOCA. 

 

R$ 1.300,00 a 

5.000,00 

 

R$ 0,00 

 
1 há 

 

05 COENTRO, CHIÓRIA, PIMENTA E 

FARINHA DE MANDIOCA. 

 

R$ 1.200,00 

 
R$ 200,00/MÊS 

 

1   ha 

     2 

06 FARINHA DE MANDIOCA, AÇAÍ, 

CUPUAÇU E CASTANHA DO PARÁ. 

 

R$ 1.500,00 

 
R$ 0,00 

 
1   ha 

     2 

07 COENTRO, CHICÓRIA, PIMENTA E 

MACAXEIRA. 

 

R$ 1.200,00 

 

R$ 200,00/MÊS 

 
1   ha 

     2 

08 FARINHA DE MANDIOCA, 

BANANA, ABACAXI, AÇAÍ E 

PUPUNHA. 

 

R$ 1.280,00 

 

R$ 0,00 

 

1   ha 

     2 

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

A partir deste levantamento é possível perceber a relevância da produção própria 

de adubo para os agricultores familiares, visto que a rentabilidade econômica poderá 

aumentar com a redução dos gastos. Mediante isso, a prática agrícola tende a se fortalecer 

e promover o desenvolvimento local na comunidade de Camurituba-beira com a 

economia circular advinda da agricultura. 

 

4. CONCLUSÃO  

A oficina de compostagem teve como principal foco sensibilizar os agricultores 

para a produção própria de adubo diminuindo os gastos na compra, além disso, despertou 

a preocupação com a gestão adequada dos resíduos gerados diariamente na comunidade, 

os quais causam desequilíbrio ecológico quando descartados em locais inapropriados 

como beira de estrada, igarapés, lagos, etc.  

A compostagem é uma tecnologia ambiental que atende a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos na gestão compartilhada dos resíduos de forma ambientalmente correta 

promovendo a reciclagem, ou seja, inserindo e fortalecendo as cooperativas, catadores e 
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gerando renda a esta categoria que desenvolve esta atividade de grande relevância para 

as questões socioambientais.  

Neste sentido, estimular a Educação Ambiental nos espaços formal e informal de 

ensino é uma maneira de atingir um público cada vez maior em prol de um meio ambiente 

sustentável e de qualidade para a preservação da flora e da fauna. O desenvolvimento 

local é essencial para a comunidade, porém é necessário respeitar o limite que a natureza 

precisa para repor os recursos naturais e assim permitir que as futuras gerações também 

possam usufruir. 

Assim sendo, a pesquisa em questão teve preocupação em verificar os aspectos 

que dificultam a atividade agrícola e desta forma, mostrar possível solução para tal 

situação a partir de medidas simples como a compostagem, mas que tem sua relevância 

significativa no cenário socioambiental e econômico devido o baixo custo ao pequeno 

produtor. 
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RESUMO 

A presença de unidades de proteção ambiental nas fronteiras amazônicas auxilia na 

resistência contra o avanço do desmatamento e das queimadas proporcionados pela 

pecuária, agricultura e agricultura moderna, da mesma forma pelos incêndios florestais 

causados pela ausência de controle das queimadas. A terra indígena (ti) Kayapó, 

localizada no sudeste do Pará, está em uma das regiões com maiores índices de queimadas 

do estado e muito tem-se discutido, atualmente, sobre o papel das ti para a conservação 

das florestas. Visto que, muitas das vezes, são alvos de comentários que as banalizam e 

criminalizam. Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi analisar a relação de focos de calor 

dentro da ti-Kayapó e nas áreas de 0,5km, 1km, 5km e 10km de distância fixa da ti através 

de dados de focos de calor e desmatamento proporcionados pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), através dos sensores AQUA e TERRA, do satélite MODIS, 

para verificar a relação de focos de calor por km² dentro da ti. Que se mostrou no mínimo 

três vezes menor que nas áreas de entorno, mesmo está apresentando outras ti vizinhas na 

sua porção leste, confirmando a importância destas unidades de proteção para a 

preservação da Amazônia e contenção do avanço das queimadas. 

Palavras-chave: Queimadas. Focos de Calor. Terra Indígena. Kayapó 

Área de Interesse do Simpósio: Avaliação de Impactos Ambientais. 
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1. INTRODUÇÃO  

A proteção da Amazônia legal frente ao desmatamento desenfreado observado 

desde a década de 1960 torna-se uma necessidade no cenário de aquecimento global 

descontrolado encontrado atualmente. Deste modo, a manutenção de áreas protegidas 

encontra-se como um desafio, principalmente no que diz respeito ao desmatamento via 

queimadas, as quais muitas vezes assume dimensões de grande impacto ambiental quando 

se tornam incêndios florestais.   

A queimada é uma técnica agropastoril antiga que faz uso do fogo para a limpeza 

do terreno viabilizando assim a agricultura e renovando as pastagens, foi historicamente 

usada por diversos povos e culturas de várias formas. Hoje, a prática só é autorizada ao 

agricultor pela SEMAS desde que obedecidas as condicionantes exigidas. 

Apesar disso, cerca de 40% dos incêndios florestais no Brasil são iniciados por 

queimadas malfeitas que contribuem para o esgotamento dos recursos naturais da floresta 

e outros impactos ambientais (BRASIL, 2016). Ainda que o Decreto N°6514/12 preveja 

multa para cada hectare ou fração queimado sem autorização do órgão competente, casos 

de desconhecimento da lei ou mesmo incêndios ilegais por motivos territoriais ou 

econômicos são recorrentes. 

Sabe-se hoje que há correlação entre os períodos de seca no qual há aumento de 

focos de calor e a taxa de mortalidade de crianças e idosos por doenças respiratórias 

(RODRIGUES; IGNOTTI; HACON, 2013). De acordo com estes autores, associado ao 

fogo, há também o lançamento de material particulado tóxico gerado na queima, que 

esteve associado a 2,9% e 2,6% dos atendimentos ambulatoriais por doenças respiratórias 

em crianças do município de Tangará da Serra e Alta Floresta, respectivamente, ambos 

no Estado do Mato Grosso. 

O Pará dentre os estados da região norte se destaca pela expansão da fronteira 

agrícola e pastoril que desencadeou processos de desmatamento principalmente nas 

regiões sudeste, sudoeste paraense e mais recentemente o baixo amazonas (VILLELA; 

BUENO, 2016). 

De acordo com o Programa Monitoramento de Áreas Protegidas do Instituto 

Socioambiental – ISA (2017), com base nos dados do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), o índice de desmatamento no estado do Pará teve acréscimo de 32% 

nos anos 2016 a 2017, sendo a terras indígena Kayapó uma das com maiores áreas 

afetadas (891 ha). 
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Os Kayapó estão situados de forma dispersa ao longo dos rios Iriri, Bacajá, Fresco 

e Xingu. Suas atividades diferem de acordo com o gênero, onde os homens são 

responsáveis pela caça e as mulheres pela produção da cultura. A forma de como ocorre 

a abertura de área para o cultivo é através dos desbastes feitos pelos homens Kayapó na 

estação seca, que se inicia em julho. Após alguns meses, os Kayapó queimam as toras 

que viram uma camada de cinzas que servem como adubo para a semeadura.  

Os Kayapó têm um grande índice de desmatamento por queimadas e incêndios 

florestais, grande parte disso está ligada com sua localização geográfica, rodeado por 

municípios com matriz econômica direcionada para a agricultura, pecuária e extração 

mineral, todas de caráter degradante para a preservação dos ecossistemas naturais. 

O artigo apresenta a hipótese de que a presença da TI Kayapó funcionaria como 

uma barreira para o avanço do desmatamento. Dessa forma, o objetivo deste artigo é 

analisar e comparar a quantidade de focos de calor dentro da TI Kayapó em áreas de 

0,5km, 1km, 5km e 10km de distância fixa da TI. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado na TI - Kayapó que está localizada na mesorregião sudeste 

do estado do Pará (7°54’48”S 51°52’08”W). Possui área total de 3284 mil/ha envolvendo 

os seguintes municípios: Bannach (5,65 %), Cumaru do Norte (19,76 %), Ourilândia do 

Norte (84,97%) e São Félix do Xingu (19,76%). A TI abriga uma população de 4548 

indivíduos que se subdividem em quatro etnias: Mebêngôkre Kayapó, Mebêngôkre 

Kayapó Gorotire, Mebêngôkre Kayapó Kôkraimôrô e Mebêngôkre Kayapó Kuben Kran 

Krên (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2017), tem como vizinhas as TI Menkragnoti 

e Badjônkôre que fazem fronteira com sua porção Oeste e Sudoeste respectivamente. 

Segundo Martorano (1993) o clima da região caracteriza-se por apresentar inverno seco 

bem definido e ocorrência de precipitação média mensal inferior a 60mm e segundo a 

classificação de Koppen o clima da região é Aw4 com incidência de am4 e aw3 que se 

caracterizam como os climas mais secos do estado (MARROTANO, 1993). 

A vegetação local é caracterizada como savana, floresta ombrófila densa e aberta, 

tendo como maior porcentagem de cobertura como floresta ombrófila aberta 

(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2017). 
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Figura 1 – Estado do Pará (A); Municípios Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia do Norte 

e São Félix do Xingu (B) e TI com destaque ao desmatamento em vermelho baseado nos 

dados do PRODES (C). 

 

Fonte: Autores. 

 

2.2 AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

Foi utilizado séries de dez anos de focos de calor entre 2008 e 2018 obtidos dos 

municípios Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu. Os 

dados de focos de calor foram adquiridos do Banco de Dados sobre Queimadas 

(BDQUEIMADAS) que é suprido com dados do Instituto de Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). As imagens usadas na geração dos dados vieram dos sensores AQUA 

(Manhã e Tarde) e TERRA (Manhã e Tarde) ambos integrantes do satélite MODIS e o 

sistema de coordenadas usado foi o SIRGAS 2000, UTM 22S. O satélite MODIS está a 

705 km da terra e tem órbita de 10h30min, descendente (TERRA) ou 13h30min, 

ascendente (AQUA) síncrona com o Sol, quase polar e circular o qual foi escolhido por 

apresentar resolução significativa (detectar focos de calor em até 30 m²) de e rápida 

reposição de imagem facilitando a identificação dos focos de calor (TOMZHINSKI, 

2011). 

Os limites da TI foram retirados do banco de dados digital da FUNAI e os limites 

municipais do acervo de dados do IBGE. 
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Os dados de cobertura foram retirados do programa de monitoramento de 

desmatamento na floresta amazônica PRODES, administrado pelo INPE e as cenas 

usadas para este artigo foram: 22465, 22466, 22565, 22566 e 22665 (Figura 1). 

2.3 TRATAMENTO, INTERPRETAÇÃO E GERAÇÃO DE DADOS 

Foi usado algoritmo estimador de densidade de Kernel, na qual a classificação foi 

feita por quantidade de focos de calor. Os dados foram coletados no seguinte padrão: 

Dentro da TI, e nos buffers de 500m, 1km, 5km e 10km de distância a partir dos limites 

da TI. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos dados coletados, foi possível observar que, de forma mensal, os focos 

de calor se intensificam nos meses de agosto e setembro e reduzem, significativamente, 

para os meses posteriores, comportamento que pode ser atribuído as variações de 

pluviosidade naturais da região. 

Sob uma ótica temporal, foi possível registrar um total de 5460 focos de calor nos 

anos de 2009 a 2018 dentro da TI. Dentre estes, destaca-se o ano de 2010, com 2086 focos 

(Tabela 2). Naquele mesmo ano, em setembro, a região de Cumaru do Norte sofreu um 

grande surto queimadas que apesar de ter correlação com o período de seca pode ser 

essencialmente potencializado pelo uso da terra, no caso, desmatamento por meio de 

queimadas (BORMA, 2016).  

Podemos observar que os municípios de Cumaru do Norte e Ourilândia do Norte, 

evidenciam os maiores índices de focos de calor dentro da TI quando comparados com o 

restante dos municípios que à integram. Os dois ultrapassam juntos um percentual de 

70%: Cumaru do Norte (36%) e Ourilândia do Norte (41%). Vale ressaltar que Tucumã 

não apresenta focos dentro da TI por ter uma reduzida área interna da TI. É possível 

observar que, em se tratando das áreas de entorno da TI, Cumaru do Norte e São Felix do 

Xingu detém a maior parcela de focos de calor nos buffers de acordo com o 

distanciamento da TI (Figura 2). 

Estes dados se tornam interessantes se observarmos que, apesar dos buffers terem 

áreas menores quando comparados com as terras indígenas, as ocorrências das 

queimadas, em sua grande maioria, se mostram mais intensas nos buffers, com exceção 

de Ourilândia do Norte, apresentando 2237 focos de calor na TI e 1140 focos no buffer 

de 10km (Tabela 1). 
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Figura 2 – Gráfico analisando a distribuição em porcentagem de focos de calor de municípios 

envolvidos na TI – Kayapó. 

 

Fonte: Autores. 

Quando comparados os focos de calor / km² dentro da TI e em seus entornos 

(Figura 3), é possível verificar um aumento gradual de acordo com o distanciamento da 

TI. A relação de focos de calor por km² dentro da TI se mostrou no mínimo três vezes 

menor que nas áreas de entorno e se considerarmos que a porção oeste da TI faz parte de 

um mosaico de outras TI protegidas é possível dizer que estes dados podem ser ainda 

menores. 

 

 

 

Tabela 1 – Tabela de distribuição de focos de calor por municípios em números. 

Município TI 0.5km 1km 5km 10km Total 

Bannach 152 41 96 363 1191 1843 

Cumaru do Norte 2004 111 233 616 2035 4999 

Ourilândia do Norte 2237 45 74 365 1140 3861 

São Felix do Xingu 1090 98 231 940 2337 4696 

Tucumã 0 50 120 449 839 1458 

Total 5513 345 754 2733 7542 16887 

Fonte: Autores (2018). 
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Nos buffers de 500m, 1km, 5km e 10km, as quantidades de focos de calor de 2009 

a 2018 foram 345, 840, 3949 e 7481, respectivamente, apresentando crescimento 

significativo de focos de calor nos buffers de acordo com o distanciamento da TI (Tabela 

2).  

Tabela 2 – Tabela de focos de calor de 2009 a 2018 por distancia da terra indígena. 

ANO TI 
BUFFERS 

0.5km 
BUFFERS 

1km 
BUFFERS 

5km 
BUFFERS 

10km 

2009 67 11 28 115 211 

2010 2086 152 308 1521 2823 

2011 170 4 12 118 206 

2012 461 22 64 354 745 

2013 240 9 19 103 173 

2014 332 31 141 312 583 

2015 302 27 62 244 507 

2016 215 15 35 190 357 

2017 1521 67 150 884 1708 

2018 66 7 21 108 168 

Total 5460 345 840 3949 7481 

Fonte: Autores (2018). 

 

A prática de queimadas já foi descrita por vários autores como relacionada ao 

desmatamento (IPAM, 2004; MARGULIS, 2003; DAS NEVES, 2014; BORMA, 2016). 

Segundo IPAM (2004) as causas do desmatamento ilegal estão intimamente ligadas com 

Figura 3 – Quantidade aproximada de focos de calor por km².  

 
Fonte: Autores (2018). 
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a Pecuária, a agricultura familiar e agricultura mecanizada, Margulis (2003) destaca ainda 

questões econômicas “É a lucratividade da pecuária que sinaliza, tanto para os agentes 

iniciais quanto para os próprios pecuaristas, que o desmatamento e a conversão das 

florestas em pastagens é rentável.”, Das Neves (2014) verificou a correlação entre fatores 

de desmatamento e atividades agrárias (pecuária, agriculturas) em municípios no sudeste 

do Pará constatando a alta correlação entre a pecuária bovina e o desmatamento em São 

Félix do Xingu (r = 0,97) e Cumaru do Norte com um comportamento não linear. 

Além disso, essas análises corroboram para a hipótese de que a TI Kayapó pode 

servir como “barreira de contenção” do desmatamento por queimadas e incêndios, 

amenizando o avanço do fogo em seu território. 

A relação direta dos indígenas com as florestas são, em sua grande maioria, de 

caráter sustentável, preservando o equilíbrio ecológico dos seus recursos naturais. Ainda 

que práticas de coivaras (queimadas para preparação da roça) pelos próprios indígenas 

ainda aconteçam, fica claro que, em comparação com as regiões de entorno da TI, o 

manejo do solo e uso da terra é de maior intensidade e mais agressivo. 

Ainda assim, o descaso com os indígenas, de modo geral, é algo que vem 

ganhando força nos últimos tempos. Atualmente, no congresso cerca de 49 projetos estão 

em andamento no que diz respeito a redução de direitos territoriais dos indígenas 

(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2017). A diminuição da demarcação de terras 

indígenas é de grande interesse de grupos sociais de grande poder económico e político 

como ruralistas, grileiros, mineradoras, latifundiários tornando assim um desafio a 

manutenção destas terras.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desta pesquisa foi possível verificar que: as variações em focos de calor 

com base nos buffers 500m, 1km, 5km e 10km e na TI - Kayapó revelaram como se dá a 

interação entre os focos de calor em seu entorno em comparação com dentro desta; nos 

meses de julho a setembro o clima se torna seco, possibilitando aumento das chances de 

ocorrer incêndios florestais; em várias análises os municípios apresentaram crescente 

aumento de focos de calor nos entornos da TI – Kayapó; os municípios com maiores 

índices de queimadas dentro da TI foram Ourilândia e Cumaru; a relação de focos de 

calor por km² dentro da TI se mostrou no mínimo três vezes menor que nas áreas de 

entorno. Conclui-se, portanto, que as terras indígenas têm grande importância para a 
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defesa da fronteira amazônica frente ao avanço do desmatamento, confirmando a hipótese 

de esta funcionar como uma barreira ao avanço do fogo por ser uma terra protegida de 

atividades ruralistas, extração de minério e madeireira. Ainda assim as atividades ilegais 

são recorrentes em muitas florestas do Brasil, principalmente na Amazônia, resultando 

nos mais variados tipos de exploração ilegal não sustentável, afetando desta forma os 

processos ecológicos de todo um ecossistema, fazendo necessário políticas públicas que 

deem o devido valor para unidades de proteção ambiental como protetoras da floresta.       
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RESUMO 

Neste estudo, objetivou-se identificar e analisar a dinâmica dos desflorestamentos 

ocorridos no município de Santa Izabel do Pará entre os anos de 2007 e 2018. Foram 

utilizadas ferramentas do geoprocessamento e sensoriamento remoto, mais 

especificamente da classificação supervisionada com a criação das classes: floresta densa, 

floresta secundária, vegetação rasteira, solo antropizado e água, tais atividades foram 

acompanhadas por procedimentos de pré-processamento e pós-processamento em 

imagens dos satélites Landsat-7 e 8 dos anos de 2007 e 2018, respectivamente, com a 

finalidade de qualificar e quantificar as diferentes formas de ocupação e uso da terra. 

Como resultados alcançados destacam-se que a classe floresta densa apresentou um 

pequeno aumento de 0,71% entre os anos de 2007 e 2018, no ano de 2007 foram 

identificados 2.348 fragmentos florestais e 2.403 em 2018. O solo antropizado é a classe 

que ocupou maior área do município no ano de 2018, com 28.184,66 ha, sendo a que 

obteve maior crescimento nos anos abordados. Nota-se que o estado do Pará quebra 

recordes sucessivos de desmatamento na Amazônia, entretanto, iniciativas como, a 

operação arco verde ocorrida no município de Tailândia-Pará em 2008 e, programas como 

o Municípios verdes (iniciado em 2011) contribuíram substancialmente com a diminuição 

dos índices de desmatamento na Amazônia brasileira. 

Palavras-Chave: Floresta. Classificação. Landsat. Vegetação. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os assuntos relacionados ao meio ambiente, tem-se destacado no cenário atual, 

não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, quase sempre relacionado a questões como, 

política e economia, principalmente.  

Como tem-se observado em dados observacionais e estatísticos principalmente de 

órgãos públicos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o crescimento urbano e a expansão do 

agronegócio têm sido as atuais grandes ameaças ás áreas de floresta primaria, nos 

mostrando que as ameaças à vegetação se encontram presentes não apenas na zona rural, 

mas também na área urbana. Em relação à pressão antrópica, o código florestal brasileiro 

prevê como exceção para retirada da vegetação das áreas de preservação permanente, a 

situação que esteja em acordo com o Art. 8º, que são as obras de utilidade pública e de 

interesse social (BRASIL, 2012). 

Certamente uma das problemáticas mais evidentes e de difícil controle ligada às 

questões ambientais são a expansão das áreas urbanas de forma desordenada, que, ao 

longo das últimas décadas, tem evoluído a níveis cada vez mais acelerados, desordenados 

e praticamente irreversíveis. Com isso no contexto da expansão e crescimento urbano, as 

problemáticas ambientais tornam-se bastante complexas e necessitam de medidas 

mitigadoras mais urgentes. 

Sobre o uso das geotecnologias, o trabalho de São Miguel et al (2016) analisando 

o uso e ocupação da terra ao longo da bacia hidrográfica do Ribeirão São Pedro, Santa 

Rita do Pardo/MS, nos anos de 1987, 2000 e 2013, utilizando a classificação 

supervisionada encontrou como resultado a predominância da classe pastagem mostrou-

se predominante nos anos analisados, a classe mata em 1987 representava quase 39% da 

área da bacia já nos anos seguintes sofreu reduções gradativamente chegando a 24,76% 

em 2013, tais reduções são ocasionadas principalmente pela implantação de cana-de-

açúcar, silvicultura e pastagens. 

Ainda no contexto das geotecnologias, Pessanha et al (2017), também utilizando 

classificação supervisionada, desta vez com sensor MSI (multi-spectral instrument) do 

satélite Sentinel-2ª analisou o uso e cobertura da terra através das classes: água; área 

urbana; vegetação; vegetação rasteira e solo exposto. Os resultados mostraram a classe 

vegetação rasteira ocupando 46,69% da área total, seguida da classe vegetação com 

33,36% do território. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi realizar uma análise 
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multitemporal do uso e cobertura do solo do município de Santa Izabel do Pará, para 

assim gerar dados consistentes que possam contribuir com a gestão ambiental e 

planejamento urbano do município.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo abrange todo o município de Santa Izabel do Pará (figura 1), que 

localiza-se ao longo da rodovia BR 316 e possui uma área total de 717,62 km2, inserido 

na região metropolitana de Belém e região de integração Guamá a uma distância de 

41.9071 km da mesma e fazendo limítrofe com 6 municípios entre estes, Castanhal e 

Bujaru, com altitude de 21 metros e de coordenadas geográficas: latitude sul de 01°11’27” 

e 01°32’54” e longitude oeste 47°59’48” e 48°15’38” de Greenwich e com uma 

população aproximada de 69.746 habitantes (IBGE, 2018). 

O clima é megatérmico úmido, com temperatura elevada, estando a média mensal 

em torno de 25º C. Os meses de outubro, novembro e dezembro são os mais quentes, com 

máximas entre 32ºC e 34ºC e mínima entre 20ºC e 22ºC. É, também, caracterizado por 

um inverno quente, com precipitações em torno de 2.350 mm/ano, concentradas de 

janeiro a junho, com maior escassez em setembro. A umidade relativa do ar está em torno 

de 85% (JUSTINIANO et al. 2013). 

Quanto às características topográficas, o Município não apresenta acidente 

topográfico relevante, a estrutura geológica do mesmo não se distingue do conjunto 

verificado na Microrregião Bragantina, formada pelos sedimentos Terciários da 

Formação Barreiras. Suas formas de relevo, são caracterizadas por baixos platôs, 

tabuleiros e áreas de várzeas, fazem parte da unidade morfoestrutural Planalto Rebaixado 

da Amazônia (JUSTINIANO et al. 2013). 
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Figura1 – Mapa de localização do Município de Santa Isabel do Pará. 

 

Fonte: Bases Cartográficas IBGE, 2009. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Todas as análises da área de estudo (Santa Izabel-PA) foram realizadas em 

imagens do satélite Landsat-7 sensor ETM com órbita ponto 223-62, com data de 4 de 

agosto de 2007 em um período de médio índice pluviométrico e com pouca presença de 

nuvens nas cenas, e em uma segunda imagem do Landsat-8 sensor OLI órbita ponto 223-

62 e datada de 27 de julho de 2018 também com médio índice pluviométrico e com 

presença de nuvens em um percentual aceitável. Ambas as cenas obtidas no site 

NASA/USGS. Dada à falta de imagens de melhor resolução espacial com as datas de 

interesse e qualidade adequada, optou-se por trabalhar com as imagens Landsat-7 e 8. 

 

2.3 ANÁLISE DE DADOS 

O mosaico de imagens adotado (Bandas 345, Landsat-7do ano de 2007) obteve 

como resultado uma composição colorida RGB falsa cor corrigida. Segundo a 

metodologia recomendada pelo site USGS deve-se utilizar imagens com datas próximas, 

pois os “espaços” vazios (gaps) não se repetem na mesma posição em relação à cena 

seguinte. O registro das imagens Landsat-7 foi do modo tela no software Envi 4.7, 
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usando-se como base uma composição colorida RGB Landsat-8, foram marcados 24 

pontos de controle com erro médio final (RMS) de 0,78 km. 

Para uma melhor visualização das feições alvo da área de estudo, em ambas as 

imagens (Landsat-7, Landsat-8), aplicou-se a técnica da fusão HSV (Hue, Saturation e 

Value) entre a composição colorida RGB (Bandas Multispectrais resolução espacial 30 

metros) e a banda-8 (Pan-Cromática Resolução espacial 15 metros), no software Envi 4.7. 

O procedimento permitiu a obtenção de imagens raster com composição colorida de 15 

metros de resolução espacial, onde as mesmas serão a base das análises do 

comportamento da vegetação ao longo dos anos de interesse. 

Foram realizadas visitas à área de estudo com a finalidade de identificar as mais 

variadas feições observadas nas imagens Landsat-7 fusionada, para tal atividade, utilizou-

se GPS de navegação Garmin modelo 62 sc, e câmera fotográfica com 8 MP de resolução. 

Coletou-se coordenadas das feições: Floresta densa, Vegetação secundária, Vegetação 

rasteira, Solo antropizado e Água, tendo sido determinado duas referências de 

coordenadas para cada feição. Posteriormente, foram feitos os registros fotográficos da 

vegetação presente no local e dos indícios da presença antrópica. 

A aplicação da classificação supervisionada foi necessária para o mapeamento da 

área de estudo e obter informações dos objetos presentes nas imagens. Tal procedimento 

foi realizado no software ENVI 4.7 utilizando-se do algoritmo de máxima 

verossimilhança (Max Ver), como imagem base, utilizou-se a imagem fusionada do ano 

de 2018. As classes identificadas nas imagens foram: Floresta densa, Floresta Secundária, 

Vegetação Rasteira, Solo Antropizado e água. 

Para representar o grau de confiabilidade dos resultados de classificação 

supervisionada utiliza-se como coeficiente de concordância o coeficiente Kappa. 

Segundo Cohen (1960) o coeficiente Kappa (Tabela 1) considera todos os elementos da 

matriz de erros ao invés de apenas aqueles que se situam na diagonal principal da mesma, 

ou seja, estima a soma da coluna e linha marginais. Conforme mostra a fórmula do Índice 

Kappa. Onde Pe = é a taxa hipotética de aceitação; P0 = é a taxa de aceitação relativa (eq 

01). 

𝐾 =
𝑃0

1
−

Pe

𝑃𝑒
                      - 1 ≤ k ≤ + 1                                           eq. 01 
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No software ArcGis 10.1 as classes anteriormente exportadas para shapefile no 

ENVI 4.7 foram processadas utilizando-se para conhecimento das áreas de cada feição, 

sendo estas calculadas no aplicativo XToolsPro em hectare. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo os resultados obtidos com a classificação supervisionada, a classe: 

Floresta densa no município apresentou um pequeno aumento de 0,71% entre os anos de 

2007 e 2018, no ano de 2007 foram identificados 2.348 fragmentos florestais e 2.403 em 

2018 (Tabela 2; Figura 2).  

No mesmo período a floresta secundária teve uma expressiva queda de 4,65%. O 

dado de crescimento da floresta densa nos mostra que mesmo com a crescente pressão 

antrópica ocorrida no município a floresta mostrou-se com boa capacidade de 

regeneração, seja esta recuperação natural ou manejada pelo homem.  

É provável que a criação da unidade de conservação estadual Metrópole da 

Amazônia que se encontra entre os municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e 

Santa Izabel do Pará, ocupando 14,64% do município de estudo, tenha contribuído 

bastante para regressão destes dados, pois, a partir de 2010 o registro de desmatamento 

na referida UC estabilizou em praticamente 0% (SNUC, 2018).  

 

Tabela 2 – Distribuição das áreas de cada classe dos anos de 2007 e 2018, obtidas com uso da 

classificação supervisionada. 

2007 2018  

CLASSES Área (há) % Área (há) % Diferença % (2018-2007) 

Floresta Densa 8.979,21 12,51 9.486,56 13,22 0,71 

Vegetação Secundária 26.851,36 37,41 23.511,29 32,76 4,65 

Vegetação Rasteira 6.766,583 9,43 7.984,90 11,13 1,70 

Solo Antropizado 23.901,76 39,27 28.184,66 33,30 5,97 

Água 3.450,249 4,81 2.604,13 3,63 1,18 

Nuvem 1.822,786 2,54 0,00 0 0 

TOTAL 71.771,95 105,97 71.771,54 94,03 14,20 

Fonte: O autor, 2018. 
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Figura 2 – Mapa de comparação da classificação supervisionada dos anos de 2007 e 2018. 

 
Fonte: O autor, 2018. 

 

Ferreira Monteiro et al. (2014) em seu trabalho analisando o desmatamento na 

área de proteção ambiental triunfo do Xingu-PA, encontrou resultados semelhantes a 

respeito da diminuição do desflorestamento, onde o mesmo detectou um percentual de 

1,04% em 2008 passando para apenas 0,23% em 2012. 

Os mapas ilustrados na Figura 2 tiveram acurácia com matriz de erros, 

representado pelo índice Kappa, onde estes obtiveram como valores estimados, 0,99 e 1,0 

respectivamente (Tabela 1), resultados que segundo Foody (1992) encontrou no intervalo 

(0,8 < K ≤ 1) são considerados excelente. 

 

Tabela 1 – Coeficientes Kappa das imagens classificadas. 

 
Classificações Coeficiente de concordância Kappa 

Imagem 2007 0,9957 

Imagem 2018 0,9815 

Fonte: O autor, 2018. 

A classe Solo antropizado (Área urbana, corte raso, áreas de mineração) 

apresentou um aumento no ano de 2018 em relação a 2007 na ordem de 23.901,763 

hectares para 28.184,66 hectares, crescimento de 5,97%. A Figura 3, que apresenta o 

crescimento populacional, indica um incremento de quase 26% entre 2007 e 2018. Outro 
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dado interessante é em relação a classe Vegetação rasteira (pasto, cultura agrícola, outros) 

que ao longo dos anos analisados mostrou-se crescente em termos percentuais com 1,70% 

de 2007 para 2018. 

 

Figura 3 – Evolução demográfica do município de Santa Izabel do Pará. 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. IBGE, 

2018. 

  

Considerando os dados do censo IBGE relacionados aos anos de estudo, a 

pecuária (efetivo rebanho) que sofreu reajuste positivo de 42,22% praticamente no 

mesmo período, nos remetendo a interpretar que a pastagem vem ganhando território 

gradativamente no município (Figura 4). Castro (2002) a alta rentabilidade aliada a 

grilagem de terra são os fatores de grande contribuição para a expansão da atividade 

pecuária na Amazônia legal. Justificando assim, os resultados para a classe vegetação 

rasteira encontrados na classificação supervisionada. 

Figura 4 – Crescimento da pecuária no município de 2007 a 2017. 

 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2017, Rio de Janeiro: IBGE, 2019, 

editado. 
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O declínio da classe vegetação rasteira entre os anos de estudo, certamente sofreu 

influência da queda das áreas destinadas à cultura permanente (Figura 5). Dentre 

principais culturas permanentes encontradas na área de estudo, o monocultivo do dendê 

que necessita de extensas áreas para seu cultivo, sofreu uma queda de 73,3% no período 

de 10 anos (IBGE, 2019). Almeida (2015) analisando o uso da terra em um período de 22 

anos na microrregião de Tomé-Açu, constatou grande fragmentação florestal em função 

da implantação do monocultivo do dendê na região. 

 

Figura 5 – Crescimento da produção agrícola no município de 2007 a 2017. 

 
Fonte: IBGE, Produção agrícola Municipal 2017, Rio de Janeiro: IBGE, 2019, editado. 

 

4. CONCLUSÃO 

A mais extensa cobertura vegetal encontrada em todo o município de Santa Izabel 

do Pará entre os anos de 2007 e 2018 foi a floresta secundária e esta foi a que sofreu maior 

alteração entre os anos de estudo com 4,65%. O solo antropizado é a classe que ocupou 

maior área do município no ano de 2018, com 28.184,66 ha, e ainda, esta é a feição que 

obteve maior crescimento nos anos abordados. 

Observou-se ao longo dos anos no estado do Pará quebras sucessivas de recordes 

de desmatamento, entretanto, fiscalizações em parceria com diferentes órgãos 

governamentais como, a operação arco verde ocorrida no município de Tailândia-Pará 

em 2008 e, iniciativas como o programa criado pelo governo do estado chamado: 
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“Municípios verdes” (iniciado em 2011) vem com a intensão de diminuir o desmate e 

mudar a base econômica no estado. Tais iniciativas tiveram resultados duvidosos em 

relação a sua eficácia, pois, o estado do Pará em 2007 sustentava uma taxa de 

desmatamento de aproximadamente 19.600 hectares passando para 24.600 hectares até 

janeiro de 2018 (Imazon/SAD, 2018), sendo que o estado do Pará contribuiu com 48% 

deste total em 2018. Entretanto, a classe floresta densa em Santa Izabel do Pará obteve 

um leve ganho, possivelmente devido a regeneração da vegetação provavelmente devido 

a criação da unidade de conservação ambiental, refúgio da vida silvestre, ainda, visto que, 

as regiões paraenses seguem diferentes dinâmicas de desflorestamento. 
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RESUMO  

Com o propósito de projetar um biodigestor para atender a oferta de resíduos alimentares 

do Restaurante Universitário da Universidade Federal do Pará localizado no campus de 

Belém foi feita a simulação do processo de biodigestão anaeróbia, a otimização dos 

parâmetros do processo e foram avaliados dois modos de produção de metano por 

digestão anaeróbia utilizando o software COCO. Os dados obtidos da simulação foram 

comunicados com o software Wolfram para a análise de otimização do processo. O 

fluxograma para ambos os processos foi feito e testados no ambiente COFE do software 

COCO. O software Wolfram teve também como função simular o volume do biodigestor 

dimensionado em relação aos parâmetros do processo que foram obtidos com a simulação 

no software COCO. A partir das simulações, valores ótimos para as variáveis em estudo 

foram obtidos de modo a maximizar a produtividade de metano. Em seguida, foi efetuada 

uma avaliação da viabilidade do potencial energético, com a finalidade de avaliar quanto 

o processo pode ser eficiente e foi obtido o valor de 398,528 kWh.dia-1. A avaliação do 

potencial energético mostrou que com essa produção, e considerando produção somente 

no período de segunda a sexta, a estimativa seria de 7970,56 kWh.mês-1, logo 95.646,72 

kWh.ano-1. Dessa forma, seria possível suprir a demanda de energética mensal de 55 

residências e atenderia o consumo médio de 39 pessoas por ano no Estado do Pará. 

Somado a isso, descontaria do consumo de energia, aproximadamente, 0,27%. Isso 

corresponde à redução da despesa em Energia Elétrica de R$ 64177,036. E, obtendo os 

dados dos resíduos alimentares do jantar do RU Setor Básico, do almoço e jantar do RU 

Setor Profissional e do processamento dos alimentos de ambos os restaurantes, tais 

valores poderiam ser multiplicados, no mínimo quatro vezes. 

 

Palavras-chave: Biogás. Restaurante Universitário. Software COCO.  

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos sólidos, líquidos e gasosos. 
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1. INTRODUÇÃO  

O homem serve-se dos recursos naturais como meio para gerar energia há séculos, 

especialmente, a partir da Revolução Industrial, quando houve a necessidade de expandir 

indústrias, por isto sendo preciso aumentar a geração de energia. No Brasil, séculos 

depois, inicia-se um processo de sensibilização na população mundial com o intuito de 

reduzir o uso de fontes naturais que demoram a renovar e, assim utilizar fontes naturais 

que se reiniciam em menos tempo. Dessa forma, diminuindo os danos causados ao meio 

ambiente e o custo, visando o futuro do planeta. 

A quantidade total de alimentos produzidos no mundo é, aproximadamente, de 

quatro bilhões de toneladas a cada ano, (FAO, 2011) das quais se estima que 30 a 50%, 

ou 1,2 a 2 bilhões de toneladas, perdem-se ou são desperdiçados todos os anos antes do 

consumo humano. (FAO, 2011; LUNDQVIST et al, 2008).  

A reciclagem de resíduos, muitas vezes, está ligada somente a metais como o 

alumínio e papéis, sendo que, na maioria das vezes, são destinados ao lixão, tornando-se 

perigosos e podendo contaminar lençóis freáticos provocando doenças. Estes resíduos 

não aproveitados podem produzir o biogás. Outro ganho ambiental é a conservação de 

rios e lagoas ao evitar o despejo de esgoto, utilizando-o para a geração de energia. 

(COLOMBAROLI, 2015) 

Para isto, é necessário o gerenciamento de resíduos sólidos, o qual tem como 

definição: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coletas, 

transporte, transborda e tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos de acordo com 

plano municipal (Art. 3°, Lei n. 12.305/10) 

A digestão anaeróbia da fração orgânica putrescível dos resíduos sólidos urbanos 

é extremamente importante no manejo de resíduos sólidos. Porém, os processos 

anaeróbios empregados no tratamento de resíduos sólidos ainda não constituem uma 

prática muito difundida, devido à falta de configurações de sistemas de tratamento e, 

sobretudo, aos cuidados operacionais necessários com a partida e operação do sistema. 

(REIS, 2012). 

Em vários países, o biogás produzido em aterros sanitários é aplicado como fonte 

energética em processos sanitários, e, em alguns casos, há até a comercialização do biogás 

para uso nas indústrias. (PROSAB - Programa de Pesquisas em Saneamento Básico, 

2003) 
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Os RSU (Resíduos Sólidos Urbanos), no Brasil, contêm um teor de matéria 

orgânica elevado, tipicamente em torno de 60%, cuja degradação microbiológica leva à 

geração do lixiviado e do biogás. A infiltração de água da chuva na massa de resíduos 

aumenta ainda mais a geração de lixiviado, efluente líquido que deve ser drenado e 

direcionado para um sistema de tratamento (PROSAB, 2009) 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 LEVANTAMENTO DE DADOS  

Os dados para quantificação dos resíduos de alimentos produzidos no Restaurante 

Universitário (RU) da Universidade Federal do Pará (UFPA) foram coletados dos restos 

despejados no lixo pelos consumidores (alunos, professores, funcionários e visitantes). 

Diariamente são servidas, em média, 2.530 refeições distribuídas no almoço. 

 

2.1.1 Análises Estatísticas 

Com as coletas das informações, os dados foram tratados com estatística básica, 

obtendo a média, desvio padrão e variância. Desta forma, cada etapa foi viabilizada para 

obter resultados precisos de qualidade, viabilizando os cálculos de planejamento. 

 

2.2 DIMENSIONAMENTO DA SOLUÇÃO IDEAL 

É necessário estudar exatamente os tipos e quantidade de resíduos gerados numa 

determinada região. A descrição do processo de digestão anaeróbia, no geral, segue os 

seguintes parâmetros operacionais (REIS, 2012): 

 

2.2.1 Tempo de Detenção Hidráulica – TDH 

Descreve a razão entre volume útil do reator, e a vazão de entrada (substrato 

afluente). 

 

 𝑇𝐷𝐻 =
𝑉

𝑄
                                                   (Eq. 1) 

Onde TDH é o tempo de detenção hidráulica em dias, V é o volume útil do reator 

em m3 e Q é a vazão volumétrica em m3.dia-1. 
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2.2.2 Sólidos Voláteis totais – SVT 

Conforme Metcalf & Eddy (2015), sólidos voláteis totais (SVT) são os sólidos 

que podem ser volatilizados e queimados quando os ST são incinerados (500 ± 50ºC). 

Monaco et al (2009) diz que a presença de sólidos voláteis totais é um fator indicativo da 

presença de material orgânico na água residuária. 

Alguns autores sugerem a porcentagem de Sólidos Voláteis Totais da composição 

dos resíduos alimentares. De acordo com os trabalhos dos autores Zhang et al (2006), Li 

et al (2011), Zhang et al (2011), Browne et al (2012) e Zhang et al (2013), nota-se que a 

taxa de porcentagem pode variar de 27,6% a 17,1%. Rocha (2016) observou isso e retirou 

a média desses valores, correspondendo a 23%. Adotou-se tal valor para este trabalho. 

 

2.3 DIMENSIONAMENTO DO BIODIGESTOR 

Analisar a determinação do volume do biodigestor. Para realizar o 

dimensionamento deste biodigestor foram adotados parâmetros de projeto estimando-se 

que serão tratados os resíduos orgânicos provenientes do Restaurante Universitário da 

UFPA. 

 

2.3.1 Cálculo do Volume de Água Necessário 

Os resíduos alimentares provenientes de restaurante sugerem o uso de um 

biodigestor de digestão úmida e contínua. Para utilizar tal tecnologia, o substrato deve 

passar por uma umidificação. Para determinação da carga de sólidos totais adicionada 

diariamente no biodigestor, será considerado o valor de 23% de sólidos voláteis totais. A 

previsão do volume de água necessário será realizada com auxílio do software COCO e 

do software Wolfram. 

 

2.3.2 Cálculo do Volume do Biodigestor 

A previsão do volume do biodigestor necessário será realizada com auxílio dos 

parâmetros obtidos com a simulação do processo no software COCO e do software 

Wolfram. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Como não havia, anteriormente, nenhum trabalho voltado para os dados dos 

resíduos orgânicos do Restaurante Universitário, setor básico da UFPA, o gerenciamento 
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das refeições iniciou em setembro de 2018. Por este motivo, não há dados anterior a esse 

período. 

Na Tabela 1, encontram-se os valores correspondentes às médias diárias das 

pessoas atendidas, da biomassa desperdiçada pelos consumidores e da biomassa 

desperdiçada na rampa (local onde são servidas as refeições). 

 

Tabela 1 – Média estatística dos dados coletados e medidos no restaurante universitário RU da 

UFPA (setor básico do campus Belém, durante o almoço). 

Mês 

Média da biomassa 

desperdiçada total 

(kg/dia) 

Média da biomassa 

desperdiçada na rampa 

(kg/dia) 

Média de pessoas 

atendidas/dia 

Setembro 189,98 29,96 2590 

Outubro 188,83 27,78 2537 

Novembro 179,44 32,05 2483,5 

Fonte: próprio autor, 2019. 

 

Para realizar este trabalho foi simulada a produção de biogás por digestão 

anaeróbia utilizando o software COCO. O pacote do COCO apropriado para a simulação 

de processos químicos é o COFE. Esse pacote foi selecionado. No pacote COFE foi 

escolhido a unidade de operação, Unit Operation, o reator GibbsReactor.  

O primeiro GibbsReactor foi configurado para realizar as reações de acidogênese, 

e o segundo GibbsReactor foi configurado para realizar as reações de acetogênese e 

metanogênese. Os resultados simulados para essa configuração foram satisfatórios e o 

software COCO permitiu essa configuração. Após a validação que resultou em mensagem 

de permissão, então foram feitas as simulações através do botão solve. Ver Figura 1. 

 

Figura 1 – Configuração em série no software COCO para dois GibbsReactor que 

funcionou. 

 
Fonte: próprio autor, 2019. 
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Rocha (2016) sugere que resíduos alimentares provenientes de restaurante onde 

houve uma segregação na fonte seja empregado de um digestor úmido em operação 

contínua. Para utilizar tal tecnologia, o substrato deve passar por uma umidificação.  

Foram realizados no software Wolfram testes de simulação com variação da 

fração molar de água, temperatura, pressão para analisar a interferência no rendimento 

mássico em metano. Assim como, realizou simulação da vazão mássica de metano e do 

rendimento em metano para analisar a interferência no teor de sólidos voláteis totais. Os 

resultados obtidos das simulações realizadas no software estão numa representação nas 

Tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 2 – Simulação do rendimento de metano com a temperatura e pressão.  

Teste Variação Condições Interferência Valor adotado 

wH2O 0,3 a 0,8 1,15 atm, 298K e 308K Ocorre wH2O = 0,62963 

Temperatura 298 a 308 K 1,15 atm, wH2O = 0,62936 Não ocorre 308 K 

Pressão 1,15 a 20 atm 308 K, wH2O = 0,62963 Não ocorre 1,15 atm 

Fonte: próprio autor, 2019. 

 

Tabela 3 – Simulação do rendimento de metano com a temperatura e pressão.  

Teste Variação Condições Interferência Valor adotado 

mCH4 17 a 30 308 K,  wH2O = 0,62963, 1,15 atm Não ocorre 25,53 kg.dia-1 

SVT 17 a 30% 308 K,  wH2O = 0,62963, 1,15 atm Ocorre 23% 

Fonte: próprio autor, 2019. 

 

Há crescimento do rendimento quando aumenta a fração molar da água, porém 

isto acarretará num biodigestor volumoso, e isto não é desejável. Dessa informação, 

decidiu-se adotar a fração molar de água de trabalho wH2O = 0,62963.  

Dessa informação, decidiu-se adotar a maior temperatura de trabalho, 308 K, pois 

a cidade onde está sendo realizado este trabalho possui temperaturas elevadas 

frequentemente. Logo, será esta temperatura que encontrará no ambiente, provavelmente. 

Notou-se que a pressão não interfere no rendimento. Dessa informação, decidiu-

se estabelecer a pressão de trabalho de 1,15 atm por ser próximo à pressão atmosférica. 

Quando variamos a composição em SVT do efluente na faixa de 17 até 30%, os 

resultados evidenciaram variação no rendimento. Entretanto, quando analisamos o perfil 
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do rendimento de metano produzido com o teor de sólidos totais voláteis, verificamos que 

não interfere no rendimento. Portanto, escolheu o valor de 23% de SVT, pois é compatível 

com a literatura e o rendimento não sofre alteração, permanecerá 60%, adotou-se 25,53 

kg/dia para vazão mássica de metano.  

Diante desses resultados, decidiu-se o arranjo do digestor anaeróbio para ser 

construído aos arredores do RU da UFPA atendendo a oferta de resíduo alimentício. Um 

estágio para receber o efluente alimentício e água, e onde acontecerá a etapa de hidrólise. 

Para esta etapa, estabelecemos um tempo de detenção hidráulica TDH1 = 4 dias, não 

necessariamente anaeróbia. Dois estágios anaeróbios em série, no primeiro acontece as 

reações de acidogênese e no segundo as reações de acetogênese em paralelo com as 

reações de metanogênese. E para essas duas etapas juntas estabelecemos o tempo de 

retenção hidráulica TDH2 = 26 dias, totalizando um tempo de retenção hidráulica total 

TDHt = 30 dias. 

Também foi feita a simulação em duas variáveis, analisou a influência da fração 

molar de água e da massa específica do efluente alimentício. Os resultados da simulação 

do comprimento da base de cada unidade do sistema conforme a fração molar de água e 

da massa específica do efluente alimentício estão apresentados na forma gráfica na Figura 

2. Foi assumido que a massa específica do efluente alimentício varia de 100 a 1200 kg.m-

3. 

Figura 2 – Simulação do comprimento da base de cada unidade em relação à fração molar da 

água e da massa específica do efluente. 

 

 

Fonte: próprio autor, 2019. 
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Da Figura 2, observa-se não ser desejável haver mudança na massa específica do 

efluente adicionado diariamente no sistema, pois o mesmo poderá não apresentar 

capacidade suficiente, haja vista nessa figura, que o comprimento da base necessário para 

cada unidade aumenta significativamente com o aumento da massa específica do efluente 

alimentício. 

Com o resultado previsto para a vazão diária de metano, mCH4 = 25,5233 kg.dia-1, 

pode ser feita a estimativa do potencial energético gerado. O metano, em condições 

normais de temperatura e pressão (CNTP), tem um poder calorífico inferior (PCI) de 9,9 

kWh.m-3 (COLDEBELLA et al., 2006), e a massa específica do metano é 0,634035 kg.m-

3 a temperatura de 308 K e pressão de 1,15 atm, então o potencial energético que pode ser 

obtido pelo biometano produzido é de 398,528 kWh.dia-1.  

Segundo o Relatório de Gestão da UFPA publicado em 2018, a despesa líquida 

em Energia Elétrica foi de R$ 23.601.374,55. E, conforme Resolução Homologatória 

ANEEL N° 2.433/2018, a tarifa convencional para o Poder Público é de 0,67098 R$/kWh. 

Dividindo a despesa de energia pela tarifa, teremos o valor do consumo de Energia da 

Universidade Federal do Pará, sendo este, então, de 35.174.482,92 kWh/ano ou 35,1745 

GWh/ano. 

Com a produção estimada de 398,528 kWh por dia, e considerando produção 

somente no período de segunda a sexta, a estimativa seria de 7970,56 kWh por mês, logo, 

por ano seria de 95.646,72 kWh. Dessa forma, seria possível descontar do consumo de 

energia anual da UFPA, aproximadamente, 0,27%. Isso corresponderia à redução da 

despesa da UFPA em Energia Elétrica com R$ 64177,036. 

Estes valores podem ser multiplicados, no mínimo quatro vezes, se obtivermos os 

resíduos alimentares do jantar do RU Setor Básico, do almoço e jantar do RU Setor 

Profissional e do processamento dos alimentos de ambos os restaurantes.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aproveitamento do biogás gerado a partir da digestão anaeróbia de efluentes 

alimentares do Restaurante Universitário da Universidade Federal do Pará, campus 

Belém apresenta-se como um meio viável para a geração de biogás visando a geração de 

energia elétrica, a queima do cozimento dos alimentos na cozinha do próprio Restaurante 

Universitário e redução dos impactos ambientais ocasionados pelo acúmulo dos resíduos. 

Realizou a simulação da produção de biogás por digestão anaeróbia utilizando o 

software COCO com auxílio do software Wolfram. Os resultados foram coletados e 
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inseridos no software Wolfram para plotar gráficos e a partir deles colocamos nas 

Tabelas.   

Simularam-se testes analisando a interferência da adição de água, da temperatura, 

pressão, rendimento de metano produzido com o teor de sólidos totais voláteis, a 

composição de SVT no rendimento mássico em metano. 

Variando a fração molar de água adicionada na corrente de alimentação com faixa 

de 0,3 até 0,8 obteve resultados mostrando a interferência no rendimento e adotou-se a 

fração molar de água de trabalho wH2O = 0,62963. Ao variar a temperatura e a pressão, na 

faixa de, respectivamente, de 298 K até 308 K, e 1,15 atm até 20 atm, notou-se nenhuma 

interferência. Decidiu-se adotar a temperatura de trabalho de 308 K e 1,15 atm para a 

pressão. 

Quando variamos a composição em SVT do efluente na faixa de 17 até 30%, os 

resultados evidenciaram variação no rendimento. Também analisou o perfil do 

rendimento de metano produzido com o teor de sólidos totais voláteis, porém estes pouco 

interferiram no rendimento. Adotou-se 23% da composição para SVT e 25,53 kg/dia para 

vazão mássica de metano. 

Variou de 100 a 1200 kg.m-3 a massa específica do efluente alimentício e observou 

que é desejável que não haver mudança na massa específica do efluente adicionado 

diariamente no sistema, pois o mesmo poderá não apresentar capacidade suficiente. 

Com o auxílio dos softwares COCO e Wolfram, pôde-se obter estimativas em 

relação a produção do biodigestor, como a produção de biogás de 398,528 kWh/dia, 

considerando a produção no período de segunda a sexta, a estimativa por ano seria de 

95.646,72 kWh.  

Diante dessa informação, nota-se que seria possível descontar do consumo de 

energia anual da UFPA, aproximadamente, 0,27%. Isso corresponde numa redução da 

despesa em Energia Elétrica de R$ 64177,036. Obtendo os dados dos resíduos alimentares 

do jantar do RU Setor Básico, do almoço e jantar do RU Setor Profissional e do 

processamento dos alimentos de ambos os restaurantes, estes valores podem ser 

multiplicados, no mínimo quatro vezes. 

Estes dados indicam o quão favorável será este projeto para a Universidade, 

visando o setor energético e econômico projetando suprir a demanda de energia elétrica, 

como também no setor de pesquisa técnico-científica e no setor social-ambiental com o 

intuito do melhoramento da saúde pública.  
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RESUMO 

O presente artigo teve como objetivo avaliar os impactos ambientais causados pelas 

emissões odoríferas geradas pela decomposição da matéria orgânica no Mercado Ver-o-
Peso. A avaliação foi feita através da mensuração da percepção ambiental dos 

comerciantes do referido mercado, em Belém-Pa. A poluição do ar desponta como um 
problema que atinge não só o meio ambiente, mas também a saúde pública, por isso o 
tema ganha relevância. Os compostos responsáveis por maus odores aparecem como uma 

grande fonte de contaminação ambiental. Assim, esse tipo de trabalho contribui para a 
difusão do conhecimento sobre os impactos ambientais gerados pela poluição do ar e 

emissões odoríferas no meio ambiente que refletem na qualidade de vida da população.  
As informações e dados foram obtidos através de entrevistas in loco com os comerciantes 
da maior feira livre da América latina, como é conhecido o Ver-o-Peso. A pesquisa 

qualitativa foi feita a partir de revisões bibliográficas, conceitos sobre qualidade do ar, 
emissões odoríferas e poluentes. Além da má gestão de resíduos sólidos por parte da 

administração pública, foi possível observar um comportamento ambientalmente 
inadequado por parte dos feirantes no que diz respeito a esse tema. Constatou-se também 

que mais de 50% dos entrevistados se sentem incomodados com os odores formados pela 
decomposição da matéria orgânica, resultado da geração excessiva de resíduos sólidos 
orgânicos no local.  

  

Palavras-chave: Poluição. Ar. Atmosfera.  

Área de interesse do Simpósio: Resíduos sólidos, líquidos e gasosos. 
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1.INTRODUÇÃO    

   Diante do atual cenário de impactos ambientais causados pelo homem, a poluição 

do ar desponta como um problema que atinge não só a esfera do meio ambiente, como 

também a saúde pública. Segundo o World Health Organization Europe (WHO, 2005), a 

poluição do ar é definida como situação limite, se a atmosfera contém materiais que se 

encontram em concentrações nocivas para o homem e seu ambiente circundante. Wosny 

et al. (2008) explica que “As sensações olfativas, possíveis por interpretações estéticas 

subjetivas, possibilitam a expressão de sentimentos e conforto ou desconforto físico ou 

psicológico”. 

 Nesse contexto, investigar os problemas relacionados à poluição atmosférica 

ganha relevância, principalmente quando constatamos que os riscos associados a essa 

problemática ultrapassam as questões ambientais. Assim, os transtornos causados por 

odores desagradáveis lançados na atmosfera, se tornam aspectos importantes a serem 

investigados, uma vez que são de fácil mensuração, devido seus inevitáveis e perceptíveis 

efeitos nocivos à saúde humana. Corroborando essa afirmativa, Lisboa et al (2008), 

explica que “Medidas sensoriais subjetivas têm a vantagem de serem rápidas e de custo 

relativamente baixo, não exigindo nenhum equipamento em especial”.   

Para Di Francesco et al. (2001 apud Lisboa et al 2008) “Vários processos têm sido 

empregados para estimar o impacto das emissões odorantes sobre a população, sejam no 

sentido de se avaliarem as reclamações, seja no sentido da sua prevenção.  

   Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo principal avaliar os impactos 

ambientais causados pelas emissões odoríferas geradas pela decomposição da matéria 

orgânica advinda da má gestão dos resíduos sólidos no mercado Ver-o-Peso, através da 

percepção ambiental dos comerciantes locais.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

A poluição do ar advém tanto de processos naturais, como a atividade vulcânica e 

a decomposição da biomassa, quanto da ação antropogênica. Na atualidade, a exploração 

das matrizes energéticas disponíveis como o petróleo, o gás natural e as hidrelétricas têm 

se intensificado e ocasionado o aumento da poluição atmosférica. No Brasil, os problemas 

relacionados à gestão correta dos resíduos sólidos urbanos (RSUs) se destacam como os 

principais causadores desse tipo de poluição. Souza (2007) afirma que “Atualmente, parte 
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da poluição atmosférica é fruto de um crescimento acelerado e sem critérios ambientais, 

da industrialização e da urbanização”.   

Dentre os poluentes atmosféricos, os compostos responsáveis por maus odores 

aparecem como uma grande fonte de contaminação ambiental. Dessa forma, a questão da 

disposição dos RSUs, desponta como um dos principais desafios do nosso século e 

contrasta com o avanço técnico científico que vivenciamos. Esse contraste fica evidente 

quando comparamos a questão da gestão dos resíduos sólidos no Brasil à realidade dos 

países desenvolvidos.   

No Brasil, ainda é difícil vislumbrar uma solução para essa problemática, mesmo 

com a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela lei 12.305 

de 2010, que, entre outras disposições, estabelece a extinção dos lixões a céu aberto até o 

ano de 2014 e cria a figura do aterro sanitário. Segundo Teodósio et al. (2016), a extinção 

dos "lixões" não foi alcançada em 2014, nem tampouco várias outras ações de 

aprimoramento da gestão de resíduos sólidos urbanos. Se por um lado os poderes públicos 

exercem um grande protagonismo nessa problemática, por outro, o comportamento da 

população brasileira também tem uma grande parcela de culpa.   

Em Belém, além da inércia dos poderes públicos no que diz respeito à limpeza 

urbana, é observável um comportamento ambientalmente inadequado por parte da 

população. Não é difícil se deparar, por exemplo, com amontoados de lixo por toda parte, 

sejam em canais, sejam nas vias públicas, o que além dos transtornos causados a toda a 

coletividade, como os entupimentos de bueiros, transbordamentos de canais e poluição 

visual, ainda causam odores altamente difíceis de suportar. Para Gontijo & Madi (2018) 

“Fora o incômodo, os gases odorantes podem ocasionar problemas relacionados à saúde 

e, dependendo da concentração, podem causar a síndrome do desconforto respiratório, 

danos neurológicos e até óbito em comunidades no entorno das fontes emissoras”.  

Importante observar que quanto maior a proximidade com a fonte, maior o 

desconforto e o dano à saúde humana. Para Veslind e Morgan (2011), “O vento não só 

transporta os poluentes através do ambiente, mas também os dispersa, reduzindo sua 

concentração à medida que se afasta da fonte emissora”.   
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3. METODOLOGIA  

3.1 ÁREA DE ESTUDO  

Para a realização da pesquisa, foi escolhido como área de estudo, o Mercado Ver-

oPeso, como mostra a figura 1. O Ver-oPeso é um mercado público que foi inaugurado 

em 1625, pertencente ao Complexo do Ver-o-Peso, situado na cidade brasileira de Belém, 

no estado do Pará, localizado na Avenida Boulevard Castilhos França, no bairro da 

Campina, às margens da baía do Guajará.    

 

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3.2 COLETA DE DADOS  

A pesquisa foi realizada com os comerciantes locais, principalmente com os 

comerciantes dos estabelecimentos que ficavam localizados na área de influência do 

vento.  A pesquisa objetivou, além de conhecer a opinião dos comerciantes que aspiram 

diariamente o ar do local, verificar os impactos ambientais e ao bem-estar humano 

causados pelas emissões odoríferas advinda da decomposição da matéria orgânica. Outro 

objetivo da pesquisa foi analisar a forma como as pessoas lidam com o meio ambiente, 

bem como fazer um levantamento dos outros problemas decorrentes do mau uso do local, 

principalmente no que diz respeito a gestão incorreta dos resíduos sólidos.   
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3.3 TIPO DE PESQUISA  

Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, que foi dividida em duas fases: 

primeiramente foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica. Em seguida foi elaborado 

um questionário buscando analisar a percepção ambiental dos comerciantes da área de 

estudo. Os questionários aplicados foram do tipo fechado (respostas objetivas), com nove 

perguntas, de modo a propiciar a entrevista estruturada, com objetivo de avaliar os 

impactos causados pelas emissões odoríferas no mercado do Ver-o-Peso. Os entrevistados 

foram abordados no dia 24/02/2019. A pergunta inicial buscava saber quais os incômodos 

causados nos comerciantes com relação aos odores emitidos no mercado Ver-o-Peso, 

advindos da decomposição da matéria orgânica. As alternativas de respostas eram: 

irritação, dor de cabeça, intranquilidade, entre outras. Outra pergunta realizada foi sobre 

o período do dia e do ano que o odor mais incomodava. A intensidade do odor também 

foi questionada e as alternativas de respostas para a pergunta ficava entre muito fraco, 

fraco, médio, muito forte e forte. O questionário finalizava com a pergunta: “Em sua 

opinião, o que causa mais odor?”e trazia como opções de respostas três alternativas: 

“Decomposição da matéria orgânica (lixo, restos de alimentos, etc.)”; “Veículos 

automotores, embarcações marítimas, fumaça, poeiras, fumo” e “Não sei”.    

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Durante a visitação em campo e a aplicação dos questionários, percebeu-se um 

intenso odor desagradável que vinha das proximidades do mercado de ferro. A disposição 

inadequada de resíduos sólidos e os restos de peixes mortos espalhados pelo local 

formavam um cenário caótico.  

 

Quadro 1 – Caracterização dos entrevistados. 

Características  Sexo  
Total  

Variáveis  Categorias  Masculino  Feminino  

Faixa Etária  

16 a 26   

27 a 37   

38 a 48   

2  

6  

4  

1  

4  

5  

3  

10  

9  

 > 48 anos  7  2  9  

Fonte: Autores.  
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 Dos 31 entrevistados, quase metade deles (48,4%), ao responderem sobre o 

incômodo que os odores emitidos no local provocavam, afirmaram não se sentirem 

incomodados, o que sugere que eles já estavam habituados à situação. Lisboa et al. (2008) 

afirma que “A resposta de um indivíduo a um odor, é altamente subjetiva – diferentes 

pessoas acham ofensivos diferentes odores e em diferentes concentrações”.  

   Quando questionados sobre o tipo de desconforto ou incômodo que sentiam, entre 

intranquilidade, náusea, irritação, dor de cabeça, irritação nos olhos, irritação na garganta, 

42,9% dos comerciantes disseram que os odores lhes causavam irritação. Para Gostelow 

et al. (2001 apud Lisboa et al 2008) “embora um odor possa ser não tóxico, sua associação 

à decomposição biológica pode indicar algo a se evitar, ou um eventual risco à saúde. A 

presença de um mau odor em geral é um sinal para que se evite sua fonte”.  

Figura 1 – Tipos de incômodos que os odores provocam nos comerciantes entre homens e 

mulheres entrevistados. 

           

Fonte: Autores. 

 

O período da manhã (6 às 12h) foi apontado como sendo o de maior incidência de 

emissões odoríferas, sendo que 67% responderam que essas emissões ocorrem igualmente 

na estação mais chuvosa e na menos chuvosa.  

 Perguntados sobre o que causaria mais odores desagradáveis no local entre as 

embarcações marítimas, os veículos automotores, fumaças, poeiras, fumo e 
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decomposição da matéria orgânica. 58,1% dos entrevistados responderam ser a última 

opção.  

Importante ressaltar que, apesar de existir serviços de limpeza urbana diária no 

local de estudo, os mesmos se demonstraram insuficientes para resolver o problema das 

emissões odoríferas, uma vez que a prefeitura recolhe apenas os excessos de matéria 

orgânica que são jogados no local, deixando para trás os resquícios que tem grande 

potencial causador de odor desagradável.   

Portanto não basta a prefeitura de Belém fazer a sua parte executando os serviços 

de limpeza urbana, atuando de forma pontual na remoção dos resíduos sólidos gerados no 

local, se não há nenhum esforço no sentido de tentar diminuir a geração daqueles resíduos. 

Na verdade, acaba-se criando uma mentalidade equivocada nas pessoas, que acabam se 

acostumando às práticas inadequadas de jogar lixo por toda a parte, banalizando esse tipo. 

Para essas pessoas, a obrigação de manter o ambiente limpo e despoluído, é única e 

exclusivamente do poder público.  

 São necessárias ações preventivas de educação que conscientizem a comunidade 

para a adoção de um comportamento ambientalmente correto, caso contrário, os esforços 

terão sido em vão. Podemos afirmar que:  

A educação ambiental emerge como aliada à gestão integrada e sustentável dos 

resíduos sólidos, pois visa à formação de cidadãos conscientes de sua 

responsabilidade ambiental, desde a importância de um consumo consciente, para 

a redução da produção de resíduos sólidos nas fontes geradoras, até o seu 

reaproveitamento ou reciclagem, passando pela necessária coleta seletiva, que 

depende da participação de cada cidadão, para tornar-se eficaz e economicamente 

viável. (Reis, et al., 2018).  

Corroborando com esse pensamento, Silva (2012) afirma que “Toda estrutura de 

uma sociedade depende da natureza e o homem moderno tem consciência disso, apesar 

das suas ações não condizerem com seus conhecimentos. Para que essa conscientização 

ocorra é preciso uma melhor integração sociedade-natureza”. Assim sendo, fica claro que 

o poder público, na figura do poder executivo municipal, ainda precisa compreender que 

a problemática envolvendo os impactos ambientais causados pela ação antrópica é um 

desafio que não se enfrenta apenas pela execução de obras de infraestrutura urbana. É 

preciso criar e executar projetos de educação ambiental que busquem a mudança de 

comportamento, incentivando práticas que propiciem o desenvolvimento sustentável.  
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Figura 2 – Intensidade do odor segundo os entrevistados masculinos e femininos. 

 
Fonte: Autores. 

 

5. CONCLUSÃO 

    Por meio do artigo, foi possível realizar uma análise sobre os impactos ambientais 

causados pelas emissões odoríferas geradas pela decomposição da matéria orgânica e suas 

implicações no bem-estar humano. Pudemos perceber que é de fundamental importância 

melhorar a qualidade do ar no local estudado, pois os impactos advindos da poluição 

atmosférica causam sérios transtornos à população como um todo.  

  O problema reside principalmente na falta de políticas preventivas de educação 

ambiental que busquem sensibilizar toda comunidade local a não poluir o meio ambiente 

através de costumes inadequados que já estão arraigados na cultura da população. 

Políticas essas que façam cada cidadão refletir sobre práticas inadequadas e destrutivas 

que, além de gerar um grande impacto ambiental, podem causar danos irreversíveis à 

saúde humana.   
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RESUMO  

A diversidade de moléculas ativas nas plantas representa um desafio para o “químico” 

que almeja o isolamento e a determinação estrutural de compostos orgânicos, uma vez 

que um extrato de uma determinada planta pode conter inúmeros metabólicos 

secundários. Baseando-se na quimiotaxonomia, a espécie Chamaecrista sp. que 

pertencente à família Fabaceae Lindl. e a subfamília Caesalpinioideae DC virou objeto 

de estudo deste trabalho. Embora pouco estudada, faz parte do mesmo gênero da 

Chamaecrista nictitans (L.) Moench, que segundo Mateos-Martín et al. (2014) 

encontram-se proantocianidinas, uma classe de polifenóis responsáveis por sua atividade 

antiviral, especificamente, contra o Vírus Herpes Simplex (HSV). Nessa perspectiva, este 

trabalho teve por objetivo realizar um estudo fitoquímico preliminar de extratos e frações 

das folhas da espécie Chamaecrista sp., visando a caracterização das principais classes 

de metabólitos secundários presentes nesta espécie vegetal. Baseando-se na precipitação 

e coloração dos extratos diluídos em soluções e/ou reativos específicos, foram 

pesquisadas as seguintes classes: saponinas; fenóis e taninos; flavonoides; alcaloides; 

purinas; esteroides e triterpenóides; catequinas e derivados da cumarina. O estudo 

fitoquímico dos extratos e frações das folhas de Chamaecrista sp. revelou a presença de 

compostos fenólicos, flavonoides, taninos, terpenoides e saponinas, de acordo com a 

literatura relatada para o gênero Chamaecrista (L.) Moench. A partir dos resultados 

obtidos nessa pesquisa, pode-se concluir que a continuidade dos estudos sobre a 

Chamaecrista sp. se faz necessário, a fim de que seja possível a identificação de 

constituintes químicos com potenciais ações biológicas, principalmente para aplicação na 

indústria farmacêutica e cosmética. 

Palavras-chave: Plantas medicinais. Quimiotaxonomia. Metabolismo secundário.  

Área de Interesse do Simpósio: Química de Produtos Naturais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde épocas imemoriais, os seres humanos utilizam-se de recursos provenientes 

da natureza para sua sobrevivência, como na construção de suas casas, com o uso de 

folhas e troncos de árvores, as quais também lhes serviam como meio de transporte. Na 

alimentação, já usufruíam de uma dieta a base de frutas, raízes e outras espécies vegetais, 

inclusive aquelas associadas ao poder curativo com a capacidade de comunicação direta 

com deuses, agindo assim em duas frentes contra os males (CARVALHO; SILVEIRA, 

2010). 

Existem evidências históricas e arqueológicas de que as propriedades terapêuticas 

de plantas medicinais são registradas desde o período Neolítico (ALVES, 2013). Mas só 

início do século XIX, com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, as plantas 

começaram a representar uma fonte pioneira de substâncias bioativas que serviram de 

base para a produção de medicamentos fitoterápicos utilizados hoje em dia (QUEIROZ 

et al., 2014).  

A diversidade de moléculas ativas nas plantas representa um desafio para o 

“químico” que almeja o isolamento e a determinação estrutural de compostos orgânicos, 

uma vez que um extrato de uma determinada planta pode conter inúmeros metabólicos 

secundários, como: flavonoides, alcaloides, cumarinas, agliconas, antraquinonas, 

triterpenos, saponinas, taninos entre outros. Sendo assim, a Química de Produtos Naturais 

desempenha um papel importante na obtenção e descoberta de compostos que apresentam 

alguma atividade biológica (MARQUES; BORGES, 2012).  

Mas, como selecionar uma planta medicinal? Várias abordagens para a seleção de 

espécies vegetais têm sido apresentadas na literatura, como a etnofarmacológica e a 

etnobotânica, que buscam informações a partir do conhecimento de diferentes povos e 

etnias. No entanto, é válido ressaltar que nem todas as plantas medicinais foram 

investigadas, já que muitas não fazem parte da medicina tradicional. Há, nesse sentido, 

outros caminhos para o estudo de plantas medicinais, como a abordagem 

quimiotaxonômica ou filogenética, que se baseia na seleção de uma espécie 

correlacionada com a ocorrência de uma dada classe química de substâncias em um 

gênero ou família (ALBUQUERQUE; HANAZAKI, 2006). 

Baseando-se na quimiotaxonomia, a espécie Chamaecrista sp. que pertencente à 

família Fabaceae Lindl. e a subfamília Caesalpinioideae DC virou objeto de estudo deste 

trabalho. Embora pouco estudada, faz parte do mesmo gênero da Chamaecrista nictitans 
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(L.) Moench, que segundo Mateos-Martín et al. (2014) encontram-se proantocianidinas, 

uma classe de polifenóis responsáveis por sua atividade antiviral, especificamente, contra 

o Vírus Herpes Simplex (HSV).  

Nessa perspectiva, este trabalho teve por objetivo realizar um estudo fitoquímico 

preliminar dos extratos e frações das folhas da espécie Chamaecrista sp., visando a 

caracterização das principais classes de metabólitos secundários presentes nesta espécie 

vegetal. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 MATERIAL VEGETAL 

O material vegetal da Chamaecrista sp. (Figura 1) foi coletado, de janeiro a março 

de 2018, na faixa costeira da Reserva Ecológica do Bacurizal sob as coordenadas 

geográficas W 048º31’07.0’’ e S 00º46’41.0’’, no município de Salvaterra, situado na 

Ilha de Marajó, Pará, Brasil. A espécie foi identificada pela Prof.ª Dr.ª Ana Claudia 

Caldeira Tavares Martins e depositada no Herbário Prof.ª Dr.ª Marlene Freitas da Silva 

(nº 008383), vinculado a Universidade do Estado do Pará (UEPA). 

 

Figura 1 – Espécie Chamaecrista sp.: (a) arbusto; (b) ramo florido.  

 
Fonte: Reis; Gomes (2019). 

2.2 OBTENÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO E FRAÇÕES  

O material pulverizado (200 g) foi macerado com etanol 99,8 % (v/v) em 

temperatura ambiente, a uma razão de 1:4 de material botânico/solvente. A extração foi 

realizada em 3 ciclos de 72 horas, totalizando um período de 9 dias, onde a cada 24 horas 

o material vegetal passou por filtração a vácuo. Ao término de cada filtração, o resíduo 
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vegetal (torta) foi submetido a uma nova extração, com a renovação do solvente (SILVA, 

2012). Posteriormente, o material foi submetido a secagem na capela de exaustão 

Ideoxima® para concentração e retirada total do solvente, cujas etapas estão ilustradas na 

Figura 2.  

Uma porção do extrato etanólico (5,0 g) foi fracionado por partição líquido-

líquido em um funil de decantação, utilizando-se solventes em ordem crescente de 

polaridade, visando uma separação (semipurificação) das substâncias através de suas 

polaridades: hexano (Hex) e acetato de etila (AcOEt), conforme a Figura 3. Após o 

fracionamento, os solventes foram evaporados na capela de exaustão até a retirada total 

do solvente, originando as frações hexânica, acetato de etila e hidroalcoólica. 

Figura 2 - Fluxograma da obtenção do extrato etanólico de Chamaecrista sp. 

  

Fonte: Reis; Gomes (2019). 
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Figura 39 – Fluxograma da partição líquido-líquido do extrato etanólico de Chamaecrista sp. 

 

Fonte: Reis; Gomes (2019). 

2.3 OBTENÇÃO DO EXTRATO AQUOSO  

O extrato aquoso foi obtido pela adição de 500 mL de água destilada (100 °C) a 

100 g das folhas secas. A solução ficou mantida em infusão durante 10 min, e então 

filtrada, por meio de um tecido fino (tipo faillet). Em seguida, o material foi submetido a 

secagem na capela de exaustão (MARTINS; SANTOS, 2016). 

 

2.4 PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA PRELIMINAR DOS EXTRATOS E FRAÇÕES 

A prospecção química dos extratos e frações seguiu a metodologia proposta por 

Barbosa et al. (2004). Baseando-se na precipitação e coloração dos extratos diluídos em 

soluções e/ou reativos específicos, foram pesquisadas as seguintes classes: saponinas; 

fenóis e taninos; flavonoides; alcaloides; purinas; esteroides e triterpenóides; catequinas 

e derivados da cumarina. 

2.4.1 Testes 

2.4.1.1 Saponinas 

Saponina espumídica: Dissolveu-se 50 mg do extrato em 5 mL de água destilada. 

Em seguida, diluiu-se para 15 mL e agitou-se vigorosamente durante 2 min em tubo 

fechado. O resultado é considerado positivo, caso haja o aparecimento e permanência 

estável de uma camada de espuma por mais de meia hora. 
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Saponina hemolítica: Dissolveu-se 10 mg do extrato em 2 mL de solução de 

etanol a 80 %. Preparou-se 20 mL de suspensão de hemácias a 5 % (m/v), em solução de 

cloreto de sódio (NaCl) a 0,85 % (m/v). Juntou-se 10 mL da suspensão a 1 mL do extrato 

em solução etanólica, homogeneizou-se cuidadosamente e deixada em repouso durante 5 

min. Repetiu-se o mesmo procedimento para os 10 mL de suspensão restante, porém, 

substituindo o extrato em solução por NaCl a 0,85 %. Centrifugou-se as duas preparações 

durante 5 min a 3500 rpm. O aparecimento de uma coloração vermelha ou rósea no 

líquido sobrenadante, é considerada evidência de hemólise, quando comparada ao teste 

em branco. 

• Preparação da suspensão de hemácias a 5 %: Coletou-se 5 mL de sangue 

humano, transferiu-se para um tubo de ensaio e adotou-se um volume padrão de 

solução salina (5 mL) e procedeu-se a lavagem das hemácias, centrifugando 

durante 1 min a 3000 rpm, desprezando o líquido sobrenadante. Repetiu-se o 

procedimento de lavagem por pelo menos 3 vezes. Em seguida, retirou-se 1 mL 

do concentrado de hemácias e adicionou-se 19 mL de solução de NaCl a 0,85 % 

e homogeneizou-se. 

 

2.4.1.2 Fenóis e taninos 

Foram dissolvidos 10 mg do extrato em 5 mL de água destilada. Filtrou-se e em 

seguida, acrescentou-se 100 μL de solução alcoólica de FeCl3 1 % (m/v). Qualquer 

mudança de coloração ou formação de precipitado é indicativo de reação positiva, quando 

comparado com o teste em branco (água + solução de FeCl3). 

• Coloração inicial entre o azul e o vermelho, é indicativo da presença de fenóis, 

quando o teste em branco for negativo. 

• Precipitado escuro de tonalidade azul, indica presença de taninos pirogálicos 

(taninos hidrolisáveis) e verde, presença de taninos catéquicos. 

 

2.4.1.3 Flavonoides 

Dissolveu-se 10 mg do extrato em 10 mL de metanol. Filtrou-se e em seguida, foi 

adicionado 250 μL de ácido clorídrico concentrado e raspas de magnésio. O surgimento 

de uma coloração rósea na solução indica reação positiva. 

 

2.4.1.4 Alcaloides 
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Foram dissolvidos 50 mg do extrato em 5 mL de solução de HCl 5 % (v/v), e 

filtrou-se a mistura. Em quatro tubos de ensaio, a solução extrativa foi separada em duas 

porções iguais de 1 mL e adicionado 250 μL dos reativos: Reativo de Bouchardat 

(precipitado laranja-avermelhado) e Reativo de Dragendorff (precipitado vermelho-

tijolo). 

• Modo de preparo (reativo de Bouchardat): 2 g de iodeto de potássio e 1 g de iodo 

ressublimado em 50 mL de água destilada. 

• Modo de preparo (reativo de Dragendorff): 8 g de subnitrato de bismuto 

(BiONO3.H2O) em 20 mL de ácido acético (solução A); 27,2 g de iodeto de 

potássio (KI) em 50 mL de água destilada (solução B); adicionou-se aos poucos a 

solução A sobre a solução B. 

 

 

2.4.1.5 Purinas 

Numa cápsula de porcelana, juntou-se 10 mg do extrato, 150 μL de solução de 

HCl 6N e duas gotas de H2O2 concentrado (30 %). Evaporou-se em banho-maria (deve 

haver formação de um resíduo corado de vermelho). Juntou-se 100 μL de solução de 

hidróxido de amônio (NH4OH) 6 N. O surgimento de coloração violeta, indica reação 

positiva. 

 

2.4.1.6 Esteroides e triterpenoides 

Dissolveu-se 10 mg do extrato em 10 mL de clorofórmio, e filtrou-se a mistura 

sobre carvão ativado. Transferiu-se o filtrado para um tubo de ensaio e adicionou-se 1 

mL de anidrido acético, agitando suavemente. Em seguida, adicionou-se 150 μL de 

H2SO4 concentrado cuidadosamente e torne-se a agitar de forma suave. O 

desenvolvimento de cores, que vão do azul evanescente, ao verde persistente que indicam 

resultado positivo. 

2.4.1.7 Catequinas 

Dissolveu-se 10 mg do extrato em 3 mL de metanol, e filtrou-se a mistura. 

Acrescentou-se 1 mL de solução aquosa de vanilina a 1 % (m/v) e 1 mL de HCl 

concentrado. O surgimento de uma coloração vermelha intensa indica reação positiva. 

 

2.4.1.8 Derivados da Cumarina 
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Dissolve-se 10 mg do extrato em 5 mL de éter etílico, e concentrou-se em banho-

maria até 0,5 mL. Em papel filtro, aplicou-se 100 μL da solução etérea, de modo a formar 

duas manchas de aproximadamente 1 cm de diâmetro cada. A uma destas, juntou-se 50 

μL de solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 1 M.  Cobriu-se a metade da mancha com 

papel escuro e a outra metade, foi exposta sob luz ultravioleta (lâmpada UV com λ de 254 

a 366 nm). A fluorescência azul na parte exposta da mancha, indica reação positiva. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta os resultados dos testes preliminares realizados com os 

extratos brutos e frações de Chamaecrista sp., sendo classificados em positivo (+) e 

negativo (-), de acordo com a presença ou ausência de metabólitos secundários. 

 

Tabela 1 – Prospecção fitoquímica dos extratos e frações das folhas de Chamaecrista sp. 

Testes EEB EAB F-Hex F-AcOEt F-WOH 

1. Saponinas +b - +b +a +a 

2. Fenóis e taninos +c +c - +c +c 

3. Flavonoides + + - + + 

4. Alcaloides 
Reativo de Bouchardat - - - - - 

Reativo de Dragendorff - - - - - 

5. Purinas - - - - - 

6. Esteroides e triterpenoides - - + - - 

7. Catequinas - - - - - 

8. Derivados da cumarina - - - - - 

Legenda: EEB – extrato etanólico bruto; EAB – extrato aquoso bruto; F-Hex – fração hexânica; F-AcOEt 

– fração acetato de etila; F-WOH – fração hidroalcoólica; aPositivo para saponinas espumídicas; bPositivo 

para saponinas hemolíticas; cPositivo para taninos catéquicos.  

Fonte: Reis; Gomes (2019). 

Os resultados dos testes puderam ser verificados através de mudança na coloração, 

formação de espumas ou através da formação de precipitados. Na identificação de fenóis 

e taninos, houve o surgimento de um precipitado verde, indicando a presença de taninos 

catéquicos nos extratos e frações hidroalcóolica e em acetato de etila da Chamaecrista 

sp. (Figura 4a). Essas frações apresentaram resultados positivos também para saponinas 

espumídicas, já que ocorreu a formação e permanência estável de uma camada de espuma 

por mais de meia hora (Figura 4b). 
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Figura 4 – Teste de identificação da presença de taninos catéquicos (a) e saponinas espumídicas 

(b). 

 

Fonte: Reis; Gomes (2019). 

Houve ainda, identificação de saponinas hemolíticas no extrato etanólico e fração 

hexânica, com o aparecimento de uma coloração vermelha intensificada no líquido 

sobrenadante, evidência de hemólise, que é a destruição prematura dos glóbulos 

vermelhos (hemácias) por rompimento da membrana plasmática, resultando na liberação 

de hemoglobina, quando comparada ao teste em branco (Figura 5a).  

No teste de identificação de flavonoides, houve o surgimento de uma coloração 

rósea, indicando resultado positivo para flavonoides nos extratos e frações em acetato de 

etila e hidroalcóolica, (Figura 5b). Já os resultados positivos para esteroides e 

triterpenoides puderam ser observados na fração hexânica, por meio do desenvolvimento 

da coloração azul evanescente ao verde persistente (Figura 5c). 
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Figura 510 – Teste de identificação da presença de saponinas hemolíticas (a), flavonoides (b), 

esteroides e triterpenoides (c). 

 

Fonte: Reis; Gomes (2019). 

 

Há registros que relatam na composição química da Chamaecrista nictitans (L.) 

Moench a presença de metabólitos secundários de interesse farmacológico (OSÓRIO, 

1995). Nos testes realizados, não houve a constatação da presença de alcaloides, enquanto 

que saponinas, taninos, flavonoides e esteroides foram sugeridas. Além disso, outros 

testes de fitoquímicos realizados por Nancy; Ashlesha (2016) comprovaram a presença 

de flavonoides nos extratos em acetato de etila, etanol e hidroalcoólico de Chamaecrista 

absus Linn.  

Os flavonoides, evidenciadas nos extratos (etanólico e aquoso) e frações em 

acetato de etila e hidroalcóolica de Chamaecrista sp., apresentam propriedades 

antitumoral, antiinflamatória, antioxidante e antiviral (KUMAR; PANDEY, 2013). Já os 
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taninos, presentes nos mesmos extratos e frações, possuem atividade antioxidante, 

antimicrobiana, antimutagênica e imunomoduladora (MONTEIRO et al., 2005). 

As saponinas, evidenciadas no extrato etanólico bruto e nas frações hexânica, em 

acetato de etila e hidroalcóolica, possuem atividade antiinflamatória, antialérgica, 

antifúngica, antiviral, antiulcerogênica e sedativa (CABALLERO-GEORGE et al., 2004). 

Vale ressaltar que, as condições ambientais, como luminosidade, temperatura, 

pluviosidade, radiações, altitude, sazonalidade, disponibilidade de água e composição 

atmosférica, interferem diretamente na produção dos metabólitos secundários de interesse 

biológico e farmacológico (GOBBO-NETO; LOPES, 2007). 

 

4. CONCLUSÃO  

O estudo fitoquímico dos extratos e frações das folhas de Chamaecrista sp. 

revelou a presença de compostos fenólicos, flavonoides, taninos, terpenoides e saponinas, 

de acordo com a literatura relatada para o gênero Chamaecrista (L.) Moench. A partir dos 

resultados obtidos nessa pesquisa, caracterizada pela aplicação viável e ambientalmente 

correta dos recursos do bioma amazônico, pode-se concluir que a continuidade dos 

estudos sobre a Chamaecrista sp. se faz necessário, a fim de que seja possível a 

identificação de constituintes químicos com potenciais ações biológicas, principalmente 

para aplicação na indústria farmacêutica e cosmética. 
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RESUMO  

O processo de ocupação da Ilha do Atalaia, Município de Salinópolis/PA, mostra-se um 

exemplo clássico de uso e ocupação do solo de forma não planejada que reflete 

diretamente no comprometimento do ambiente natural. Desse modo, faz-se necessária a 

realização de estudos que busquem compatibilizar a manutenção do equilíbrio ecológico, 

aos processos de expansão urbana. Assim, a pesquisa tem como objetivo analisar as 

principais alterações ambientais decorrentes do processo de urbanização na área costeira 

da Ilha do Atalaia, Salinópolis/PA, nos trechos correspondentes as praias do Atalaia e 

Farol Velho. A metodologia consistiu em levantamento bibliográfico e visitas in loco na 

área de estudo, caracterizando a zona costeira correspondente às duas extensões de praia, 

através de registros descritivos e fotográficos sobre a influência dos processos de 

urbanização levando em consideração três dimensões: (i) resíduos sólidos; (ii) 

lançamento irregular de esgoto; e (iii) construções inadequadas próxima à faixa de praia. 

O estudo evidenciou uma grande problemática ambiental em ambos os trechos, 

relacionada com a forma de apropriação e uso desses espaços. Na praia do Atalaia, os 

maiores problemas estão relacionados a questão dos resíduos sólidos ao longo da faixa de 

praia, assim como o lançamento irregular de esgoto em determinados pontos. Enquanto 

que no Farol Velho, o avanço do mar tem provocado à destruição de ambientes 

construídos, estradas de acesso e de infraestruturas urbanas. Além disso, diversos tipos 

de ocupações dão-se de forma irregular e sem considerar as diretrizes estabelecidas nos 

instrumentos de gestão urbana. Dessa forma, faz-se necessário o implemento de políticas 

públicas capazes de trabalhar tanto o gerenciamento ambiental, quanto o planejamento 

urbano e territorial da área. 

Palavras-chave: Ordenamento territorial. Gestão ambiental. Impactos ambientais. 

Área de Interesse do Simpósio: Avaliação de Impactos Ambientais.  
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1. INTRODUÇÃO  

 A crescente ocupação da zona costeira, impulsionado pelo processo de 

urbanização e desenvolvimento turístico, acarreta em significativos impactos nas esferas 

sociais e ambientais, contribuindo para a apropriação dos recursos naturais e afetando a 

qualidade de vida da população local (MELLO et al., 2013; SILVA, FARIAS FILHO, 

2019). 

Nessa perspectiva, o processo de ocupação da Ilha do Atalaia, Município de 

Salinópolis/PA, mostra-se um exemplo clássico de uso e ocupação do solo de forma não 

planejada que reflete diretamente no comprometimento do ambiente natural. A 

apropriação urbana da Ilha teve inicio a partir da década de 70, em função da construção 

da rodovia Salinópolis-Atalaia e da ponte de acesso ao continente construída sobre o rio 

Sampaio (BRITO, 2004). A partir deste momento, vários loteamentos e edificações, como 

hotéis, pousadas, casas, entre outros, passaram a ser construídos no local. 

Na Ilha, áreas mais próximas ao oceano são as mais apreciadas para uso humano, 

devido a sua beleza paisagística e potencial turístico. Acarretando no avanço das 

ocupações em Áreas de Preservação Permanente (APP), no uso irregular privativo do 

espaço, na falta de infraestrutura e saneamento básico, além da reconfiguração do local 

visando interesses capitalistas (SOUZA, 2012). 

Nesse sentido, a expansão urbana desordenada sobre os limites da costa, através 

de construções irregulares, vem acarretando em diversos impactos negativos em todo o 

município. Assim, pela grande fragilidade natural e intensa ocupação em que o 

ecossistema costeiro vem sendo submetido, torna-se necessária a realização de estudos 

que busquem compatibilizar a manutenção do equilíbrio ecológico, aos processos de 

expansão urbano e/ou das atividades ligadas ao desenvolvimento socioeconômico 

(MOURA, 2012). 

Dessa forma, a presente pesquisa tem como objetivo analisar as principais 

alterações ambientais decorrentes do processo de urbanização na área costeira da Ilha do 

Atalaia, Salinópolis/PA, nos trechos correspondentes as praias do Atalaia e Farol Velho. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O município de Salinópolis pertence à mesorregião Nordeste Paraense e à 

Microrregião do Salgado. Possui uma área de aproximadamente 218,8 km², com uma 
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população estimada de 40.424 habitantes (IBGE, 2018), e distante cerca de 200 km da 

capital Belém. A Ilha do Atalaia, locus da pesquisa, está localizada a 12 km do centro do 

município. Na ilha estão localizadas as praias do Atalaia e do Farol Velho, que juntas, 

somam mais de 20 km de extensão (Figura 1).  

 
Figura 1 – Localização da Ilha do Atalaia. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

O trecho correspondente a praia do Atalaia (T1), esta situado ao extremo leste do 

município, sendo popularmente reconhecido como a praia mais movimentado de 

Salinópolis, com a intensa presença de veranistas durante os meses de férias (dezembro, 

janeiro, junho e julho). Apresenta “(...) características de praia oceânica, com declives 

suaves, ondas deslizantes, granulometria fina a muito fina, limitada por dunas frontais e 

permanentes (campo de dunas), e restinga na linha de costa” (RANIERI, 2014, p. 41). Na 

extensão há uma grande quantidade de barracas de palafitas de uso comercial. Outro 

ponto importante a se destacar diz respeito à intensa concentração de ambientes 

construídos no pós-praia, muitas das vezes encontrando-se em Área de Preservação 

Permanente, o que colabora para a intensificação dos problemas socioambientais no local.  

A praia do Farol Velho (T2) tem características próximas ao Atalaia, a principal 

diferença está na granulometria grossa a muito fina e na presença de afloramentos 
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rochosos expostos no ambiente de praia. O espaço é formado principalmente por 

edificações construídas sobre antigos terraços de dunas e à frente da área de manguezal, 

com a concentração de residências de alto valor imobiliário, voltados para a População 

de Segunda Residência (PSR) proveniente, sobretudo de Belém. Para alguns autores este 

é o trecho onde ocorrem os maiores impactos da zona costeira do município, por conta da 

alta erosão no local, relacionada à urbanização mais próxima à faixa praial (RANIERI; 

EL-ROBRINI, 2016).  

 

2.2 DADOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi exploratória, observativa e sistemática, abordando conceitos 

interdisciplinares visando uma melhor compreensão dos fenômenos estudados 

(IAROZINSKI NETO; LEITE, 2010). Em relação à abordagem, a mesma teve 

característica qualitativa, onde tais métodos buscam explicar o porquê das coisas e sua 

origem, relações e mudanças (OLIVEIRA, 2011). 

Inicialmente, realizou-se um intenso levantamento bibliográfico sobre a 

problemática pesquisada, relacionando o processo de urbanização com diferentes 

aspectos ambientais, sociais e econômicos. Nesta etapa utilizaram-se as seguintes 

plataformas de busca: SciELO, Google Acadêmico e Catálogo de Teses e Dissertações 

da CAPES. 

Posteriormente, foram realizadas visitas in loco na área de estudo, nos meses de 

Março e Agosto de 2019, percorrendo-se todo o trecho correspondente as praias do 

Atalaia e Farol Velho, com o intuito de caracterizar a zona costeira correspondente as 

duas extensões, além de identificar e realizar registros descritivos e fotográficos sobre a 

influência dos processos de urbanização nos mesmos, levando em consideração três 

dimensões: (i) resíduos sólidos; (ii) lançamento irregular de esgoto; e (iii) construções 

inadequadas próxima à faixa de praia. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados foram analisados e serão abordados por meio dos subtópicos a 

seguir, onde serão descritos os efeitos da urbanização nos ecossistemas costeiros no T1 e 

T2.  
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3.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

Durante caminhada ao longo dos trechos, evidenciou-se a presença de resíduos 

sólidos em ambos, com grande destaque para o T1 (sobretudo em período de veraneio), 

que mesmo contando com coletores de armazenamento de resíduos, distribuídos nas 

proximidades das barracas, apresentava uma grande quantidade dos mesmos ao longo de 

toda sua faixa praial, nos campos de dunas e na vegetação de restinga e manguezal (Figura 

2A). 

Observou-se que, tanto os resíduos sólidos encontrados no T1, quanto no T2, 

tinham como principal origem os próprios usuários do local, tal como os turistas, os 

vendedores, os ambulantes e os moradores. Entre os objetos identificados no T1 

destacam-se os materiais de: plástico (sacos, embalagens de alimentos, garrafas pet e 

materiais descartáveis); vidro (recipientes alcoólicos); metais (latas de refrigerante e 

bebidas alcoólicas); papel (papelão e embalagens) e resíduos de origem orgânica (restos 

de alimento, vegetação de manguezal e restinga). Além disso, da presença de entulhos 

provenientes de restos de materiais das barracas (madeiras, tijolos, pregos e telhados).  

No T2 não foram identificadas quantidades expressivas de resíduos sólidos. Os 

poucos objetos encontrados estavam em pontos localizados, próximos as residências do 

local, os materiais encontrados foram: plásticos (sacos e materiais descartáveis) e resíduos 

de origem orgânica (restos de alimento e animais mortos) (Figura 2B). 

 
Figura 2 – Resíduos sólidos encontrados na praia do Atalaia (A) e Farol Velho (B). 

  
Fonte: Autores, 2019. 

 

Nesse sentido, segundo Moore (2008), o resíduo sólido pode ser responsável por 

diversos prejuízos, como por exemplo: gastos relacionados à limpeza das praias pelos 

órgãos competentes; perda do potencial paisagístico e turístico do local; contaminação da 

areia por agentes patogênicos; e danos à biota marinha, como a morte por ingestão 

acidental e enredamento pelo resíduo. Ademais, juntamente com outras formas de 

poluição danosas, os plásticos presentes no resíduo, compõem umas das maiores 

A B 



V 

 

513 

 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

preocupações em termos de poluição marinha, por conta de suas características (baixa 

densidade, acumulação lenta, persistência, aporte crescente com o tempo e ampla 

disseminação do uso) (COE; ROGERS, 2000).  

Assim, os resultados encontrados estão de acordo com os obtidos por Almeida e 

Neto (2013), onde para os autores, os grandes volumes de resíduos depositados no 

ambiente costeiro são uma grave ameaça às praias e manguezais de Salinopólis, sendo 

refletidos diretamente no turismo da área.  

 

3.2 LANÇAMENTO IRREGULAR DE ESGOTO 

Constatou-se que, em ambos os trechos, havia pontos de lançamento irregular de 

esgoto. No T1, os efluentes eram originados principalmente das atividades comerciais 

locais, como as barracas de palafitas localizadas ao longo da praia, além disso, também 

observou-se pontos de lançamento irregular com origem de locais mais afastados da praia 

(Figura 3A). Enquanto que no T2 o lançamento era proveniente principalmente das 

residências próximas à costa que, assim como os esgotos do T1, também escoavam 

diretamente para a praia (Figura 3B). 

 
Figura 3 – Lançamento irregular de esgoto nas praias do Atalaia (A) E Farol Velho (B). 

  
 Fonte: Autores, 2019. 

 

 Dessa forma, a falta de saneamento básico é notória em ambos os trechos, 

marcados pela ausência de abastecimento de água potável, canalização adequada, coleta 

e tratamento de esgotos, limpeza pública e lançamento de águas servidas diretamente na 

praia. Além disso, é comum a presença de fossas próximas às barracas no T1, que 

contribuem para a contaminação da praia e do lençol freático, visto que, por serem de 

concreto, não são capazes de suportar a pressão da força das marés, sendo em pouco 

tempo, expostas e rachadas, agravando ainda mais os problemas ambientais da área 

(SOUZA, 2012). 

Nessa perspectiva, segundo Abessa et al. (2012, p. 644), 
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(...) os principais impactos ambientais possíveis gerados pelo 

lançamento de esgotos no mar são a contaminação microbiológica, com 

seus consequentes riscos à saúde pública; o acréscimo de matéria 

orgânica e nutrientes no meio marinho, que pode levar à eutrofização e 

induzir à hipóxia ou mesmo à anóxia; o aumento da turbidez, afetando 

a produção primária e os organismos filtradores; e a contaminação 

química, gerando efeitos tóxicos sobre a biota (ABESSA et al., 2012, 

p. 644). 

 

Para os autores, tais impactos levam à inviabilização de alguns usos das águas 

marinhas, tal como: recreação por contato primário e secundário; produção e manutenção 

dos estoques pesqueiros para fins de pesca e aquicultura; deterioração dos aspectos 

estéticos e paisagísticos; usos para fins de preservação do equilíbrio ecológico e etc. 

 

3.3 CONSTRUÇÕES INADEQUADAS PRÓXIMAS À FAIXA DE PRAIA 

A partir das observações e registros realizados foi possível identificar uma das 

características mais marcantes da paisagem da Ilha do Atalaia, a influência do fenômeno 

de segunda residência, que diz respeito a uma tipologia de moradia associada ao lazer, na 

qual existe um retorno continuo ao mesmo destino, mas cuja permanência do proprietário 

não seja superior ao período de um ano (MARINHO, 2009). De acordo com Souza 

(2012), a PSR ocupa cerca de 65% de todo a extensão da praia do Atalaia e Farol Velho. 

Assim, tal fenômeno vem contribuindo de forma significativa, para o adensamento da 

malha urbana local. 

Desse modo, constatou-se um grande número de construções em zonas 

intensamente dinâmicas tal como as áreas de manguezais, campos de dunas e de faixa de 

praia, provocando, entre outras coisas, a remoção e aterro da vegetação de mangue e de 

restinga para a construção residencial e comercial, contribuindo para intensificar os 

processos erosivos e comprometimento da paisagem local, com maior destaque para o T2 

(Figura 4). 

Figuras 4 – Construções inadequadas nas praias do Atalaia (A) E Farol Velho (B). 

  
Fonte: Autores, 2019. 
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Atualmente, em grande parte da extensão antropizada da zona costeira da Ilha do 

Atalaia, é possível observar focos de erosão, sendo os principais localizados na praia do 

Farol Velho, onde o avanço do mar tem provocado a destruição de muros (residências, 

hotéis e pousadas), estradas de acesso e infraestruturas urbanas (postes de iluminação e 

sistemas urbanos de drenagem). Nesse sentido, diversas estruturas de proteção vêm sendo 

construídas ao longo dos trechos, contribuindo para a geração de resíduos. 

 Tal realidade presenciada está em desacordo com o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (que concebe os espaços estuarinos como locais públicos) e da 

Lei nº 2.791/06 (referente ao Plano Diretor Participativo de Salinópolis), que estabelece 

entre outas coisas, que a ocupação da Zona Especial de Proteção Ambiental deve evitar a 

degradação dos recursos naturais, principalmente em áreas de mangue, além da garantia 

de preservação das praias e suas paisagens. 

 

 

4. CONCLUSÃO  

Evidenciou-se uma grande problemática ambiental em ambos os trechos de 

pesquisa, estreitamente relacionada com a forma de apropriação e uso desses espaços. Na 

praia do Atalaia, os maiores problemas estão relacionados a questão dos resíduos sólidos 

ao longo da faixa de praia, assim como o lançamento irregular de esgoto em determinados 

pontos. Enquanto que no Farol Velho, o avanço do mar tem provocado à destruição de 

ambientes construídos, estradas de acesso e de infraestruturas urbanas. 

Além disso, diversos tipos de ocupações dão-se de forma irregular e sem 

considerar as diretrizes estabelecidas nos instrumentos de gestão urbana, desencadeando 

uma série de alterações na paisagem natural de ambas as extensões de praias. 

Dessa forma, se faz necessário o implemento de políticas públicas capazes de 

trabalhar o planejamento urbano e territorial da área, estimulando a participação da 

sociedade na gestão ambiental do município, com o intuito de promover preservação e 

uso sustentável desse ecossistema e evitando o agravo de problemas no presente e no 

futuro. 
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