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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
O Projeto Adote uma Árvore funciona da seguinte
forma: Primeiramente a pessoa interessada em
adotar uma muda escolhe qual tipo de planta vai
querer, pode ser uma ou mais, depois assina um
termo de compromisso indicando quantas e quais
mudas serão levadas. O presente trabalho teve como
objetivo mostrar a importância do Projeto Adote uma
Árvore, criado pelo IFPI Campus Floriano, para a
comunidade e apontar as espécies de plantas que são
mais requisitadas pelas pessoas que adotam as
mudas. Esse projeto não beneficia apenas a cidade de
Floriano, mas também todas as cidades

circunvizinhas. Para subsidiar a pesquisa foram
analisados 150 termos de compromisso nos quais
identificamos caju e manga como sendo as mudas
que mais tinham sido adotadas pela comunidade.
Diante do grande número de mudas levadas, pode-se
dizer que a população almeja por um ambiente
melhor e mais agradável, pois as mudas adotadas
foram em sua maioria para plantio em casas e
escolas.

PALAVRAS-CHAVE: Adote uma Árvore, caju, Floriano, manga, termos de compromisso

ANALYSIS OF THE PROJECT ADOPTS A TREE ACCOMPLISHED BY THE FEDERAL INSTITUTE OF
PIAUÍ CAMPUS FLORIANO
ABSTRACT
The Project Adopts a Tree works in the
following way: Firstly the interested person in adopting
a seedling chooses which plant type will want, it can be
an or plus, later he/she signs a commitment term how
many indicating and which change will be taken. The
present work had as objective shows the importance of
the Project it Adopts a Tree, created by IFPI Campus
Floriano, for the community and the species of plants
that are to appear more requested by the people that
adopt the seedlings. That project doesn't just benefit
the city of Floriano, but also all of the adjacent cities. To

subsidize the research 150 commitment terms they
were analyzed us which identified cashew and mango
as being the seedlings that more had been adopted by
the community. Before the great number of taken
seedlings, it can be said that the population longs for a
better and more pleasant atmosphere, because the
adopted seedlings went in his/her majority to planting
in houses and schools.

KEY-WORDS: Adopt a Tree, cashew, Floriano, mango, commitment terms

ANÁLISE DO PROJETO ADOTE UMA ÁRVORE REALIZADO PELO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS FLORIANO

INTRODUÇÃO
A arborização é crucial em qualquer planejamento urbano e tem funções importantes
como, por exemplo, propiciar sombra, purificar o ar, atrair aves, diminuir a poluição sonora,
constituir fator estético e paisagístico, diminuir o impacto das chuvas, contribuir para o balanço
hídrico, valorizar a qualidade de vida local, assim como economicamente as propriedades ao
entorno. Além de ser fator educacional bastante relevante para a sociedade (BAIÃO, 2011).
A educação ambiental poderá ajudar a sociedade a perceber o seu meio e despertar sua
conscientização (LARCEDA, 2010), e o fato de que nos últimos tempos a sociedade mundial
passou a morar prioritariamente nos centros urbanos faz com que haja grande interferência das
atividades humanas no meio ambiente (RODRIGUES, 2010). Para sanar os prejuízos trazidos pelo
homem, é necessário que se utilize medidas paliativas para amenizar os impactos.
Uma das medidas mais fáceis de serem executadas é a arborização, mas não basta apenas
plantar uma árvore qualquer em um lugar qualquer, pois arborizar uma cidade é mais do que
simplesmente plantar árvores em ruas, jardins e praças, mas é preciso, também, preservar áreas
verdes já existentes no local. O plantio de árvores em áreas urbanas é elemento natural de
reestruturação do espaço urbano, pois aproxima o meio urbano com a natureza e melhora a
qualidade de vida da população (RIBEIRO, 2009).
As interações entre fatores ambientais, biológicos e socioeconômicos resultaram no
ambiente urbano, onde o meio edificado pelo homem predomina sobre o meio natural,
causando profundas alterações sobre este e na qualidade de vida dos animais que vivem na
natureza. Com o objetivo de tornar harmônica a relação entre meio ambiente e meio urbano é
preciso que haja a interação entre ambos. Para que ocorra essa interação, a arborização urbana é
imprescindível (BRUN; LINK; BRUN, 2007).
O ambiente urbano, onde não há arborização, gera grande desconforto e trás uma série
de prejuízos econômicos, sociais e de qualidade de vida às comunidades urbanas. Um dos fatores
que evidenciam a diferença entre ambientes urbanos e rurais, é o clima, ou seja, o clima, nas
cidades, sofre influência do conjunto complexo da estrutura urbana. Entretanto, a qualidade
climática nas cidades pode ser obtida através da arborização. (SHAMS; GIACOMELI; SUCOMINE,
2009).
As vantagens trazidas pela natureza para a humanidade é inquestionável, a arborização
proporciona um ambiente físico saudável e está relacionada com a presença de espécies vegetais
em espaços públicos (ROSSATTO; TSUBOY; FREI, 2008).
O planejamento e administração das áreas urbanas, na busca de melhorar a qualidade de
vida para seus habitantes, são fundamentais, pois sem planejamento não é possível alcançar os
objetivos esperados. E antes de tudo é preciso conhecer bem o local e as espécies a serem
plantadas. A presença de árvores e arbustos no ambiente urbano tende a melhorar o microclima
através da diminuição da amplitude térmica no ambiente (ROCHA; LELES; OLIVEIRA NETO, 2004).

Os benefícios fornecidos ao homem pela natureza são vitais. Natureza e humanidade
seguem numa mesma direção, porém em sentidos opostos, a natureza busca um aumento da
diversidade de formas, enquanto a humanidade busca a uniformidade. Essa divergência de
objetivos torna um pouco complexa a relação entre homem e natureza, o que acaba
prejudicando a qualidade de vida em ambos os habitats. Com o objetivo de melhorar a qualidade
de vida, na hora de se escolher uma espécie para plantar, deve-se deixar de lado o gosto pessoal
e colocar como prioridade as necessidades da coletividade, e também levar em consideração as
características botânicas da espécie vegetal, arquitetônicas e paisagísticas do local a ser
arborizado (SANTANA; SANTOS, 1999).
Projetos voltados para a arborização e melhoria de vida em áreas urbanas são bastante
significativos para a sociedade como um todo. Um exemplo desse tipo de projeto, é o projeto
Adote uma Árvore que é desenvolvido no Instituto Federal do Piauí Campus Floriano, esse
projeto já distribuiu mais de treze mil plantas, sendo elas frutíferas ou não.
O objetivo desse trabalho foi mostrar a importância desse projeto para a comunidade e
apontar as espécies de plantas que são mais requisitadas pelas pessoas que adotam as mudas. O
Adote uma Árvore não beneficia apenas a cidade de Floriano, mas também todas as cidades
circunvizinhas.
MATERIAIS E MÉTODOS
A cidade de Floriano passa por um grande crescimento populacional, onde
extensas áreas são devastadas para construções habitacionais, devido a esse fato o Instituto
Federal do Piauí Campus Floriano, iniciou um projeto em 2005 com o intuito de promover a
arborização da cidade, inicialmente o projeto contava apenas com 133 mudas, hoje se encontram
nove mil mudas disponíveis.
O projeto Adote uma Árvore funciona da seguinte forma: Primeiramente a pessoa que
deseja adotar uma muda escolhe qual tipo de planta mais lhe interessa, essa quantidade pode
ser de uma ou mais, em seguida assina um termo de compromisso indicando quantas e quais
mudas serão levadas. Esse termo de compromisso serve para controle interno da instituição e
também como uma garantia de responsabilidade do individuo que irá adotar as mudas.
A construção do artigo se deu através do levantamento de dados bibliográficos, em
seguida foram analisados 150 termos de compromisso equivalente ao ano de 2013, onde
identificou-se quantas e quais mudas foram adotadas durante esse período.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A população de Floriano, e cidades vizinhas, incomodada com as altas temperaturas, se
sente obrigada a dar mais atenção para as questões ambientais. Um dos maiores incômodos é a
temperatura elevada na região. Tentando amenizar essa situação, a população resolveu aderir ao
Projeto Adote uma Árvore criado no IFPI.
Vários florianenses e moradores de outras cidades já enfeitaram suas casas com plantas
levadas do IFPI através desse projeto. Além de enfeitar suas casas eles também melhoram sua

qualidade de vida, pois as plantas purificam o ar e proporcionam um maior bem-estar para eles
(BAIÃO, 2011).
O projeto aos poucos ganhou conhecimento da população e vem crescendo e tornandose bastante produtivo, pois em 150 termos de aceite que foram usados para o levantamento de
dados do artigo constatou-se que 1242 mudas foram adotadas em parte do ano de 2013, sendo
que no ano de 2013 a quantidade total de adoções atingiu a marca de treze mil mudas.
Diante dos termos analisados tivemos os seguintes resultados:
Mudas adotadas em 2013 Nome Científico
Abacate
Persea americana
Acerola
Malpighia glabra L.

Porcentagem
0,50%
1,20%

Aroeira
Ata
Bacuri
Caju
Carambola
Castanhola
Eucalipto
Goiaba
Ingá
Ingarana
Ipê amarelo
Ipê branco
Ipê rosa
Jamelão
Laranja
Limão
Mamorana
Manga
Nim
Oiti
Pitanga
Pitomba

1,20%
0,30%
0,90%
18,30%
0,40%
0,10%
0,30%
0,20%
0,80%
3,22%
1,85%
2,10%
0,20%
14,20%
0,10%
0,10%
11,90%
25,40%
1,70%
10,54%
2,60%
0,80%

Myracrodruon urundeuva Fr. Allem.
Annona sp
Plantonia insignis
Anacardium occidentale L.
Averrhoa carambola
Persea americana Mill
Eucalyptus globulus Labill
Psidium guajava
Inga spp
Abarema jupunba
Tabebuia chrysotricha
Tabebuia roseo- alba
Tabebuia heptaphylla
Syzygium jambolanum
Citrus sinensis
Citrus limon
Maximiliana maripa
Mangifera indica
Azadirachta indica A. Juss
Licania tomentosa
Talisia esculenta
Eugenia uniflora L.

Figura 1 – Quadro mostrando as espécies adotadas em parte do ano de 2013.

Como se pode observar, caju e a manga tiveram maior porcentagem de adoção em
relação aos demais, e isso se explica pelo fato do projeto depender de doações de sementes para
a produção das mudas e como no IFPI existe plantio de caju e manga, as sementes são obtidas
com maior facilidade, ocorrendo maior produção das mesmas.
Identificou-se que a maioria das mudas doadas são frutíferas e de origem nativa do
cerrado, pois as espécies nativas têm maior chance de sobreviver em um ambiente que é próprio
para seu cultivo. O solo do cerrado é rico em nutrientes e é um solo bem resistente, dessa forma
só arvores que tem capacidade de ir em busca desses nutrientes e uma raiz bem resistente e
profunda para perfurar esse solo e conseguir obter condições necessárias para a sobrevivência
(HENRIQUES, 2005).
Verificaram-se algumas adoções de mudas exóticas que aos poucos ganham preferência
da população por possuir características diferentes das espécies nativas do local. A maioria das
mudas adotadas são para plantio nas residências, seguido das escolas, ambientes em que a
população passa maior parte do tempo.
CONCLUSÃO
As espécies adotadas no ano de 2013 pela comunidade de Floriano e cidades
vizinhas foram em sua maioria espécies nativas do cerrado, sendo que manga e caju foram
levadas em maior quantidade, isso porque são as que mais têm mudas disponíveis. O projeto
demanda uma grande quantidade de mudas, pois seu reconhecimento está ganhando grande
aceitação pelos populares.
Diante do grande número de mudas levadas, pode-se dizer que a população almeja por
um ambiente melhor e mais agradável, pois as mudas adotadas foram em sua maioria para
plantio em casas e escolas. Ambientes que ao serem construídos, na maioria das vezes,
ocasionam a destruição da flora e fauna existentes no local.
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RESUMO
O presente trabalho objetivou avaliar os efeitos da
adição de fertilizantes e ração comercial sobre a
composição
e
abundância
da
comunidade
zooplanctônica, bem como aferir características
estruturais, como riqueza de espécies, equitabilidade e
dominância dessa comunidade em 3 tanques de
larvicultura de Tambaqui (Colossoma macropomum
Cuvier, 1818). A comunidade zooplanctônica foi

numericamente dominada pelos rotíferos, seguidos dos
copépodos e cladóceros. Entre os rotíferos, Brachionus
caudatus e B. calyciflorus foram os mais abundantes.
Para os microcrustáceos, o copépodo Notodiaptomus
sp.1 e o cladócero Moina micrura registraram as
maiores densidades.

PALAVRAS-CHAVE: zooplâncton; larvicultura; Colossoma macropomum; piscicultura.
COMPOSITION OF TANKS IN ZOOPLANKTON LARVICULTURE Colossoma macropomum (Curvier,
1818) THE STATION OF AQUACULTURE HPP STONE HORSE, CACHOEIRA-BA.
ABSTRACT
This study aimed evaluate the effects of commercial
feed and fertilizer addition on the composition and
abundance of zooplankton and measure structural
characteristics such as species richness, evenness and
dominance of the community in 3 ponds of hatchery
Tambaqui (Colossoma macropomum Cuvier , 1818). The

zooplankton community was numerically dominated by
rotifers, copepods and cladocerans. Among the rotifers
Brachionus caudatus and B. calyciflorus were the most
abundant. To microcrustaceans the Notodiaptomus sp.1
copepod and cladocerans Moina micrura recorded the
highest densities.

KEY-WORDS: zooplankton; larviculture; Colossoma macropomum; pisciculture.

COMPOSIÇÃO DO ZOOPLÂNCTON EM TANQUES DE LARVICULTURA DE Colossoma
macropomum (Curvier, 1818) NA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DA UHE PEDRA DO CAVALO,
CACHOEIRA-BA.

INTRODUÇÃO
Tanques de piscicultura são ecossistemas aquáticos artificiais, e são considerados
ecossistemas dinâmicos, por abrigarem uma comunidade biótica bem diversificada: produtores,
consumidores e decompositores, que dependem da qualidade da água, indicada por variáveis
físicas, químicas e biológicas (Arana, 2004; Sipaúba-Tavares & Rocha, 2003).
Entre os representantes dos consumidores nesses ecossistemas está a comunidade
zooplanctônica, constituída na sua maioria por protozoários, rotíferos, cladóceros e copépodos.
O curto período de vida e a elevada taxa de renovação fazem com que estes organismos
respondam rapidamente às perturbações que alteram as características físicas, químicas e
biológicas da água (Serafim-Junior, 2002).
Segundo Radüns Neto (2003), o sucesso na larvicultura da maioria das espécies de peixes
brasileiros, depende do fornecimento de alimento natural (principalmente rotíferos, cladóceros e
copépodos), pelo menos nos primeiros dias de vida.
De acordo com Hayashi et al. (2002), a alimentação natural fornece aos peixes os
nutrientes essenciais para seu crescimento e sobrevivência. Dessa forma, a obtenção do
zooplâncton em abundância e de boa qualidade nutricional é um requisito básico quando se trata
de cultivo de peixes (Santeiro & Pinto-Coelho, 2000).
Entre os fatores ambientais que mais interferem na composição e abundância do
zooplâncton podem-se destacar a temperatura, a competição intra e interespecífica, a predação
e a qualidade e disponibilidade de alimento (Sampaio et al., 2002).
A adubação de tanques de piscicultura é uma prática há tempo conhecida. Estudos
comprovaram que fertilizantes orgânicos e inorgânicos são de grande importância em tanques de
piscicultura, por proporcionarem um aumento considerável na produção de organismosalimento, e consequentemente de peixes, devido aos nutrientes que são liberados na água. Esses
nutrientes são liberados de forma lenta, prolongando sua manutenção no meio, subsidiando o
desenvolvimento do zooplâncton e constituindo um alimento primordial a ser utilizado em
larvicultura de peixes (Faria et al., 2000).
Segundo Tundisi e Matsumura Tundisi (2008), é relevante conhecer a ecologia da
comunidade zooplanctônica, já que seus organismos desempenham um papel central na

dinâmica de um ecossistema aquático, por constituírem um elo trófico entre o fitoplâncton e os
demais nichos da teia alimentar.
No presente trabalho os estudos sobre a comunidade zooplanctônica foram
desenvolvidos em três tanques de larvicultura de Tambaqui (Colossoma macropomum, Cuvier,
1818) que, de acordo com Mendonça (2009), é uma espécie nativa das bacias dos rios Amazonas
e Orinoco, que tem despertado interesse dos pesquisadores e produtores, devido à sua
adaptação ao cativeiro, rápido crescimento, fácil aceitação de alimento artificial e elevado valor
de sua carne.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da adição de fertilizantes e ração comercial
sobre a composição e abundância da comunidade zooplanctônica, bem como aferir
características estruturais dessa comunidade em tanques experimentais submetidos a estes
diferentes tratamentos de adubação.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo
As amostras de zooplâncton foram coletadas entre os meses de Outubro e Novembro de
2013, durante cinco semanas, em três tanques retangulares, com fundo natural de barro e 1m de
profundidade, contendo larvas de Tambaqui (C. macropomum), na estação de piscicultura
Rodolpho von Ihering (UHE Pedra do Cavalo), município de Cachoeira – Bahia. O município se
encontra no recôncavo da Bahia, entre a latitude Sul de 12° 37’ 06’’ e a longitude Oeste de 38°
57’ 21’’, distante da capital baiana, Salvador, aproximadamente a 110 km, por rodovia (Figura 1 a,
b).

b
A
Figura 1- a) Reservatório da UHE Pedra do Cavalo; b) Tanques na Estação de piscicultura
Rodolpho von Ihering.
Os tanques foram submetidos a diferentes tratamentos com fertilizantes e farelo de trigo.
Por possuírem dimensões distintas, os tanques foram povoados com diferentes quantidades de
larvas. (Tabela 1; Figura 2 a, b, c).

Tabela 1- Características dos tanques de cultivo de pós- larvas de tambaqui.
Tanque (T)

Área (m²)

Dens. (org./m²)

Tratamento

1

450

200

Ração comercial + alimento natural
disponível na água de reposição

2

450

200

Apenas fertilização

3

750

300

Ração comercial + fertilização

a
b
c
Figura 2- a) Tanque sendo preparado para o povoamento de larvas; b) Adubação nos
tanques; c) Povoamento dos tanques.

Coleta e análise de dados
As coletas foram feitas em um único ponto nos tanques (figura 3), utilizando rede de
plâncton cilindrica-cônica com abertura de malha de 64 µm, filtrando 50L de água utilizando
balde graduado de 10L. O material foi concentrado em frasco de plástico de 500 mL, fixado com
formaldeído a 4 %, tamponado com carbonato de cálcio.

Figura 3- Coleta de zooplâncton nos tanques.

No laboratório, as amostras foram acondicionadas em frascos de 150 mL utilizando
filtro com malha de 64 µm. Para auxiliar na identificação dos organismos foi adicionado nas
amostras 1,0 mL de corante Rosa-de-Bengala. As análises quantitativas da comunidade
zooplanctônica foram realizadas subamostragens com pipeta do tipo Stempell, e essas foram
contadas em câmaras de Sedgwick-Rafter e placa de Petri, sob microscópios óptico e
estereoscópico.
Os grupos zooplanctônicos, rotíferos (pertencentes à Classe Monogononta) e os
microcrustáceos (cladóceros e copépodos), foram quantificados e identificados ao menor nível
taxonômico possível, utilizando chaves taxonômicas, comparações com pranchas ilustrativas e
consulta a bibliografia especializada. Para identificação mais precisa de alguns Rotíferos foi
utilizado hipoclorito de sódio (NaClO), o que permitiu a visualização do mástax, que constitui a
faringe muscular do animal e é composto por sete peças duras chamadas trofos.
Os juvenis de Copépodos (Copepoditos e náuplios) não foram identificados a nível
específico, mas quantificados e identificados à nível de grande grupo. A análise das subamostras
pôde ser encerrada quando o número de organismos alcançou um total de 200. O volume
restante na amostra foi medido através de proveta de 100mL, e posteriormente, foi somado para
obtenção do volume total da amostra, possibilitando a realização do cálculo de densidade
(indivíduos por m³).

Para estudar a diversidade zooplanctônica, foram usados três atributos da comunidade, a
riqueza de táxons (número de táxons nas amostras), o índice de Shannon-Wiener (H’=Σpi.log(p i ),
onde p i é a proporção da táxon i na amostra), e a equitabilidade (E=H’/H’max) (Pielou, 1984).
Estes atributos foram calculados utilizando a matriz de dados com as densidades dos táxons por
m 3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Composição
Foram identificados um total de 26 táxons nos 3 tanques de larvicultura, sendo 19 de
rotíferos, 3 de Cladóceros e 4 de Copépodos. Para os rotíferos, as espécies com maior frequência
de ocorrência nas amostras foram Hexartra intermédia brasiliensis (93%), Brachionus calyciflorus
e Brachionus caudatus (73%).
Os microcrustáceos foram menos frequentes nas amostras em relação aos rotíferos.
Moina minuta foi o cladócero mais frequente com 33% de ocorrência e Notodiaptomus sp.1 o
copépodo mais frequente com 67% de ocorrência nas 15 amostras analisadas.

Abundância
Os resultados mostraram que os maiores valores de abundância ocorreram no tanque 2,
com 1.564.680 org./m3 no dia 29/out. Os tanques 1 e 3 apresentaram picos de abundância
próximos desse valor no dia 7/out (1.469.859 org./m3) e 5/nov (1.235.460 org./m3) (Figura 5 a, b
e c). Os microcrustáceos registraram baixas densidades comparados aos rotíferos. Após uma
semana do início dos estudos, observou-se uma redução considerável na densidade dos três
tanques estudados.

a)

b)

c)
Figura 5 – Gráfico de abundância do zooplâncton nos três tanques de
larvicultura.

Diversidade, Equitabilidade e Riqueza
Os maiores valores médios observados para estes três atributos da comunidade foram
registradas no tanque 3. Este resultado pode ser atribuído à maior dimensão do tanque e a maior
quantidade de fertilizantes adicionados durante o período estudado. Além disso, a larvas desse
tanque foram alimentadas com ração comercial e farelo de trigo, o que contribuiu para uma
maior concentração de matéria orgânica na água, possibilitando maior desenvolvimento do
fitoplâncton e consequentemente do zooplâncton. Por outro lado, o tanque 3 registrou menor
abundância em relação aos tanques 1 e 2. Este tanque é maior podendo influenciar na dispersão
dos organismos na coluna água. Outro fator que pode ter corroborado para estes valores, devese a maior quantidade de larvas que este tanque recebeu em relação aos outros demais,
podendo ter influenciado nas taxas de predação das larvas sobre o zooplâncton.
Observações feitas durante as coletas, mostraram que esses tanques apresentavam
problemas de infiltração e falta de abastecimento durante os finais de semana, fato este,
que reduzia consideravelmente o volume de água nos tanques. Eler (2000), analisando
viveiros de piscicultura, observou que o fluxo de entrada e saída de água pode influenciar
fortemente nas flutuações que ocorrem na população planctônica. Além disso, os tanques
não eram tratados durante os fins de semana, logo, as oscilações na densidade nos tanques
da estação de Piscicultura UHE Pedra do Cavalo pode ter sido influenciadas também por um
manejo errôneo da larvicultura.
Os rotíferos foram os que mais se destacaram. Os copépodos foram o segundo grupo
mais diverso e que apresentou maior riqueza de táxons, mas suas densidades e frequência
nas amostras devem-se principalmente a seus estágios juvenis (Náuplios e Copepoditos). Os
cladóceros além de apresentarem baixa abundância na maioria das amostras, não foram por
vezes, registrados em alguns tanques. Os peixes devem ter eliminado grandes cladóceros,
além dos copépodos adultos, por causa do seu grande tamanho fazendo com que a
comunidade fosse dominada pelos organismos menores como os Rotíferos e juvenis de
cópepodos.
Silva e Rocha et al., (2011), estudando viveiros de piscicultura também encontraram mais
formas naupliares e copepoditos do que formas adultas de copépodos, confirmando a
importância de juvenis para esse grupo. Souza (2005) encontrou maiores concentrações de
rotíferos em viveiros de cultivo de Farfantepenaeus subtilis fertilizados com uréia como fonte de
nitrogênio quando comparados com fertilizantes orgânicos.

CONCLUSÃO
A partir das análises realizadas nos tanques de larvicultura da Estação de Piscicultura
Rodolpho Von Ihering (UHE Pedra do Cavalo) foi possível concluir que:
• A maior riqueza de espécies e a dominância numérica dos rotíferos permitem considerálos como o grupo do zooplâncton mais importante dos tanques amostrados.
• As oscilações nos parâmetros ecológicos ocorridas nos tanques durante as coletas podem
indicar a seletividade dos peixes em relação ao zooplâncton, assim como também pode
ter sido influenciadas pelo fluxo de entrada e saída de água nos tanques e manejo
incorreto da larvicultura.
• A produção de alimento natural induzida pela fertilização dos viveiros, pode ser relevante
para a piscicultura possibilitando o aumento da produtividade aquícola. Porém, é
indispensável o manejo adequado dos tanques e a escolha do fertilizante adequado para
ser usado no período da larvicultura, que é a etapa mais crítica no cultivo de peixes.

REFERÊNCIAS
ARANA, L. V. Princípios químicos de Qualidade da Água em Aquicultura: uma revisão para peixes
e camarões. Florianópolis: UFSC, 2ª Ed. 2004, 231p
ELER, M. N. Efeito da densidade de estocagem de peixes e do fluxo de água na qualidade da água
e na sucessão do plâncton em viveiros de piscicultura. 258 f. 2000. Tese. (Escola de
Engenharia de São Carlos/USP). São Carlos. 2000.
FARIA, A. C. E. A de, et al. Avaliação dos grupos zooplanctônicos em tanques submetidos à
adubação com diferentes substratos orgânicos. 2000.
HAYASHI, C.; SOARES, C. M.; GALDIOLI, E. M.; SOUZA, S. R. Uso de plâncton silvestre,fermento
fresco e levedura desidratada na alimentação de larvas do cascudo chinelo, Loricariichthys
platymetopon (Isbrüchen & Nijssen, 1979) (Osteichthyes, Loricariidae). Acta Scientiarum
Biological Sciences: Maringá, v. 24, n. 2, p. 541-546, 2002.
MENDONÇA, P. P. et al. Influência no desenvolvimento de juvenis de tambaqui (Colossoma
macropomum). Arch. Zootec. [online]. 2009, vol. 58, n. 223, pp. 323-331.ISSN00040592.http://dx.doi.org/10.4321/S0004-05922009000300001.
PIELOU, E.C. 1984. The interpretation of ecological data. New York: John Wiley, 263p.
RADÜNS NETO, J. Alimento natural versus ração balanceada na larvicultura de peixes. 2003.

SAMPAIO, E.V.; ROCHA, O.; MATSUMURA-TUNDISI, T. & TUNDISI, J.G. (2002). Composition and
Abundance of Zooplankton in the Limnetic of Seven Reservoirs of the Paranapanema River,
Brazilian Journal of Biology, vol.62 (3), 525-545.
SANTEIRO, R. M. ; PINTO – COELHO, R. M. (2000). Efeitos de fertilização na biomassa e qualidade
nutricional do zooplâncton utilizado para alimentação de alevinos na estação de hidrologia e
piscicultura de Furnas, MG.
SERAFIM-JUNIOR, M. (2002). Efeitos do represamento em um trecho do médio rio Iguaçu sobre a
estrutura e dinâmica da comunidade zooplanctônica. Tese de Doutorado. Universidade
Estadual de Maringá.
Silva, Rayette Souza da.; Rocha, Cristina Pantoja. (2011) Qualidade da água e composição
zooplanctônica em viveiros de piscicultura (Castanhal, Pará).
SIPAÚBA-TAVARES, ROCHA,O. (2003). Produção de Plâncton (Fitoplâncton e Zooplâncton) para
Alimentação de Organismos Aquáticos. Suprema.
SOUZA, F. M. M. C. Indução do alimento natural através de diferentes regimes de fertilização no
cultivo do camarão marinho Farfantepenaeus subtilis (Pérez-Farfante, 1967), 2005. 104p.
[Dissertação de Mestrado]. Departamento de Pesca e Aquicultura, Universidade Federal
Rural de Pernambuco. Recife. 2005.
TUNDISI, José Galísia; TUNDISI, Takako Matsumura. Limnologia, 2008.

IDENTIFICAÇÃO DE MACROINVERTEBRADOS BÊNTONICOS NO ESTUARIO DO RIO ACARAÚ-CE
¹

1

2

3

V. G. Amorim (IC)¹ ; K. S. Campelo (IC) ; E. L. Carmo (IC) ; A.P. Sousa (IC) ; E. S. Santos (PQ)
1
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Campus Acaraú2
veruskaamorim@ymail.com , Técnico Subsequente em Aquicultura, Instituto Federal do Ceará (IFCE) Campus
3
Acaraú; Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE campus Acaraú.
emanuelaqua@yahoo.com.br.
(IC) Iniciação Científica
(PO) Professor Orientador

RESUMO

Os manguezais são ecossistemas de grande
vulnerabilidade a ações externas e vêm sofrendo
processos de destruição em vários níveis através da ação
humana, não só em função da exploração predatória
como também pela poluição de suas águas, aterros,
depósitos de lixo entre outros. Os macroinvertebrados
bentônicos são considerados bioindicadores, pois as
espécies ou assembleia têm necessidades particulares
com respeito a um conjunto de variáveis físicas ou
químicas. Alterações na presença, ausência, número,
morfologia, fisiologia, ou comportamento das espécies
indicam que as variáveis físicas, químicas e biológicas
estão fora dos seus limites de tolerância. Desta forma, a

presente pesquisa realizou a identificação da
comunidade de macroinvertebrados bentônicos, no
intuito de verificar a influencia da perturbação antrópica
nas áreas de manguezal do Rio Acaraú-CE nesta
comunidade. Por meio das avaliações realizadas ainda
não é possível observar um padrão comportamental
claramente
definido
das
populações
de
macrointertebrados bentônicos, assim como realizar as
avaliações ambientais propostas para este estudo, no
entanto é válido salientar que foram realizadas apenas
duas campanhas de coleta, e que ambas ocorreram na
estação seca, não descrevendo a variação sazonal
esperada.

PALAVRAS-CHAVE: Bioindicador, impacto ambiental, manguezal, macroinvertebrados bentônicos.

IDENTIFICATION BENTHIC MACROINVERTEBRATES IN RIVER ESTUARY ACARAÚ-CE
ABSTRACT

The mangrove ecosystems are highly vulnerable
to external actions and have suffered destruction
processes at various levels through human action, not
only because of the predatory exploitation but by its
waters , landfills , dumps and other pollution. Benthic
macroinvertebrates are considered bioindicators , since
species have particular needs or assembly with respect
to a set of physical or chemical variables . Changes in the
presence , absence , number , morphology , physiology ,
or behavior of the species indicate that the physical,
chemical and biological variables are outside their limits
of tolerance . Thus , this research has made the

identification of the benthic macroinvertebrate
community in order to verify the influence of human
disturbance in mangrove areas of Rio Acaraú - CE in this
community . Through the evaluations is not yet possible
to observe a clearly defined populations of benthic
macrointertebrados behavioral pattern , and perform
environmental assessments proposed for this study ,
however it is worth noting that only two collection
campaigns were performed , and both occurred in the
dry season , not describing the expected seasonal
variation.
.

KEY-WORDS: Bioindicator, environmental impact, mangroves, benthic macroinvertebrates.

INDENTIFICAÇÃO DE MACROINVERTEBRADOS BÊNTONICOS NO ESTUARIO DO RIO ACARAÚ-CE
INTRODUÇÃO
O ecossistema manguezal é uma formação típica de litorais tropicais, e sua localização
está restrita entre as latitudes 32° Norte e 39° Sul. No Brasil, as áreas de manguezais se estendem
desde Cabo Orange – Amapá, no extremo norte, até a cidade de Laguna – Santa Catarina, ao sul
(SCHAEFFER; COELHO; TOGNELLA, 2004). Recebe influência de quatro ambientes distintos:
marinho, fluvial, terrestre e atmosférico (SANTOS; FURLAN, 2010).
Todavia, mesmo sendo área de preservação permanente, têm sido alteradas devido a
múltiplos impactos ambientais resultantes de atividades mineradoras; construção de barragens e
represas; retificação e desvio do curso natural de rios; lançamento de efluentes domésticos e
industriais não tratados; desmatamento e uso inadequado do solo em regiões ripárias e planícies
de inundação; exploração de recursos pesqueiros e introdução de espécies exóticas (GOULART;
CALLISTO, 2003).
A saúde do ecossistema é uma abordagem recente (SHRADER; RECHETT, 1994 apud
CALLISTO, 2000) que busca integrar conhecimentos básicos de ecologia com a influencia das
metas socialmente definidas para a natureza (CALLISTO et al., 2000). Podem ser inferidos com
base na caracterização da sua estrutura, elementos biológicos e sua interação com parâmetros
físicos e químicos, e funcionamento, processos fundamentais à manutenção da biodiversidade,
como produção, consumo e decomposição de matéria orgânica (BARBOSA et al., 2000).
A macrofauna bentônica é composta por um grupo de animais associado ao substrato que
são visíveis a olho nu, mas, em geral, apenas identificáveis com auxílio de microscópio
estereoscópico (OLIVEIRA, 2009). Os manguezais, localizados ao longo de estuários, constituem
um importante habitat para essa fauna, e frequentemente, abrigam uma diversificada
comunidade de invertebrados bentônicos, que podem servir como fonte de alimento para a
comunidade associada (KRISTENSEN et al., 2008).
Bioindicadores são espécies, grupos de espécies ou comunidades biológicas cuja
presença, quantidade e distribuição indicam a magnitude de impactos ambientais em um
ecossistema aquático e sua bacia de drenagem. Sua utilização permite a avaliação integrada dos
efeitos ecológicos causados por múltiplas fontes de poluição. Além disso, o uso dos
bioindicadores é mais eficiente do que as medidas instantâneas de parâmetros físicos e químicos
que são normalmente medidos no campo e utilizados para avaliar a qualidade das águas
(CALLISTO; GONÇALVES, 2002).
Os representantes dessa comunidade apresentam tamanho de 2 a 5 mm, habitam, pelo
menos durante parte do ciclo de vida, nos substratos de fundo ou na superfície destes em corpos
de águas continentais. Quase todos os grupos taxonômicos que ocorrem em águas continentais
têm algum representante no substrato de fundo (HYNES, 2001 apud OLIVEIRA, 2009). Os
macroinvertebrados bentônicos têm sido considerados como os componentes dos sistemas

lóticos que melhor refletem o grau de integridade do ambiente (WIEDERHOLM, 1980;
ROSENBERG; RESH, 1993; MOULTON, 1998; CALLISTO et al., 2000; DONALD, 2004; KLEINE;
TRIVINHO-STRIXINO, 2005 citados por OLIVEIRA, 2009).
Estudos de caracterização dos gradientes ambientais são importantes para o
entendimento da estrutura e funcionamento dos manguezais, e, consequentemente, para o
manejo destes ecossistemas (LIMA; TOGNELLA, 2012).
Por tanto, o objetivo deste trabalho é utilizar as comunidades de macroinvertebrados
bentônicos como bioindicadores para tentar mensurar o nível de impacto causado pela
perturbação
antrópica
nas
áreas
de
manguezal
do
Rio
Acaraú-CE.
MATERIAIS E MÉTODOS
Local de Estudo
Foram selecionadas três áreas (sítios) no estuário do rio Acaraú-CE, sujeitas as mesmas
condições ambientais porém com diferentes níveis de perturbação antrópica. A primeira área é
próxima a região portuária, no centro da cidade (02º49”94′S, 40º05”14′W), encontra-se
fortemente perturbada pela ação antrópica. A segunda região fica distante aproximadamente
nove quilômetros do centro urbano da cidade (02º 50′ 59″ S, 40º 07′ 41″ W), apresenta baixo
nível de perturbação ambiental. A terceira região está localizada no ponto médio entre estes dois
pontos.

Figura 1. Áreas de estudo. 1. Área mais impactada próxima ao porto da cidade de Acaraú; 2. Área
menos impactada; 3. Área controle.
Metodologia
Para a coleta dos macroinvertebrados bentônicos foi utilizado um amostrador circular do
tipo “Core” com área amostral de 158,4 cm² (D = 14,2cm) e profundidade de 15 cm. Foram
realizadas coletas nos meses de outubro e novembro, onde foram retiradas três amostras em
cada um dos sítios estudados. Após a coleta, o material foi acondicionado em sacolas plásticas
para fixação dos organismos presentes (SILVEIRA et al., 2004). As amostras foram devidamente

identificadas e datadas. A contagem e triagem dos organismos coletados foram realizadas em
laboratório, ficando o material triado devidamente inventariado aguardando a identificação das
espécies, conforme exposto na Figura 01.

Figura 01: Amostras separadas após triagem para a identificação das espécies.
A identificação dos organismos está sendo realizada pelos bolsistas (Figura 02) com auxílio
de microscópio estereoscópico (lupa) utilizando como base diversas chaves de identificação
disponíveis. Com os resultados parciais de identificação foi possível calcular o índice de
Dominância de Berger-Parker.

Figura 02: Trabalho de identificação dos organismos em laboratório.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nas amostras identificadas até então foi possível observar organismos de pelo menos 15
táxons diferentes. Segundo os autores (PEARSON; 1978), a estrutura das comunidades bênticas
responde a vários tipos de estresses ambientais, por causa de seu grande espectro de tolerância
fisiológica, hábitos alimentares e interações tróficas, o que permite que esses organismos sejam
bons indicadores biológicos das condições e características do ambiente. O detalhamento dos
resultados parciais da identificação dos macroinvertebrados bentônicos está exposto no Quadro
01.

Quadro 01: Os resultados parciais da identificação taxonômica dos macroinvertebrados
bentônicos identificados nas coletas realizadas em outubro e novembro de 2013 no manguezal
do Rio Acaraú-CE.
Filo
Classe
Ordem

Ordem
Classe
Ordem

Filo
Classe
Classe
Ordem
Ordem
Filo
Subfilo
Classe
Classe
Ordem
Ordem

DESCRIÇÃO TAXONOMICA
Mollusca
Bivalvia
Veneroida
Espécie
Anomalocardia brasiliana
Espécie
Iphigenia brasiliana
Espécie
Macoma tenta
Espécie
Tagelus spp.
Espécie
Tivela mactroides
Pteriomorpha
Espécie
Mitela falcata
Gastropoda
ainda não identificado
Vetigastropoda
Espécie
Tegula viridula
Espécie
Tricolia affinis
Annelida
Oligochaeta
ainda não identificado
Polychaeta
ainda não identificado
Aciculata
Scolicida
Artrophoda
Crustacea
ainda não identificado
Cirripedia
ainda não identificado
Malacostraca
Amphipoda
ainda não identificado
Tanaidacea
ainda não identificado

Outubro Novembro

8
8
4

1

9
7
2
2
3
40
29
4

346
5

7
208
57

1

11
30

14

15
4

Dos táxons identificados, 08 foram até o nível de espécie, todos do Filo Mollusca, os quais
são mais rapidamente identificados pelas características das conchas. No entanto há 41
exemplares de gastrópodes ainda não identificados. Na Figura 03 podem ser observados alguns
exemplares de moluscos bivalves identificados.

A

A

B

Figura 03: Amostra de moluscos bivalves identificados: (A) Anomalocardia brasiliana; (B) Tivela
mactroides.
Do total de 816 organismos coletados, foi observado que os dominantes foram os
anelídeos da classe Polychaeta, sendo coletado 616 destes organismos nas duas coletas, o que
corresponde a 76% do total. Na Figura 04 estão expostos os resultados do Índice de Dominância
de Berger-Parker para os três sítios nas duas coletas realizadas.

Figura 04: Representação gráfica das médias do índice de dominância para Polychaeta obtidas
nas coletas realizadas em outubro e novembro de 2013 nas três diferentes áreas do manguezal
do Rio Acaraú-CE em estudo.
CONCLUSÃO
Por meio das avaliações realizadas ainda não é possível observar um padrão
comportamental claramente definido das populações de macrointertebrados bentônicos, assim
como realizar as avaliações ambientais propostas para este estudo, no entanto é válido salientar
que foram realizadas apenas duas campanhas de coleta, e que ambas ocorreram na estação seca,

não descrevendo a variação sazonal esperada. A continuidade das coletas durante o decorrer do
ano de 2014, englobando os períodos secos e chuvosos, enriquecerão os resultados e
consequentemente as discussões desta pesquisa.
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RESUMO
Nas últimas décadas, os impactos ambientais
intensificados pela atuação humana tem posto a
ecologia no auge de diversas discussões, fazendo-se
necessário que a recente crise ambiental da civilização
moderna deva ser discutida e repensada. Neste
contexto, o presente estudo objetiva demonstrar a
importância da relação homem-natureza partindo do
princípio da existência de uma ética de
Responsabilidade com as gerações futuras, proposta
pelo filósofo Hans Jonas. A metodologia empregada na

elaboração deste artigo foi fundamentada por meio de
levantamentos bibliográficos, apoiando-se em dados
estatísticos resultantes de uma pesquisa realizada na
cidade de Corrente-PI. Esta análise tem o intuito de
impulsionar uma reflexão quanto aos valores que
imperam o agir humano em sua relação com a natureza
propondo uma nova concepção de responsabilidade
ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Homem, Hans Jonas, Ética, Responsabilidade Ambiental, Corrente-Pi.

ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF SENSE OF POPULATION OF THE CITY OF CORRENTE-PI IN LIGHT
OF PRINCIPLE RESPONSIBILITY OF HANS JONAS
ABSTRACT
In recent decades, the environmental impacts
intensified by human activity have put ecology at the
height of several discussions, making it necessary that
the recent environmental crisis of modern civilization
should be discussed and reconsidered. In this context,
this study aims to demonstrate the importance of the
human-nature relationship assuming the existence of an
ethic of responsibility to future generations, proposed

by the philosopher Hans Jonas. The methodology used
in the preparation of this article was supported by
literature surveys, relying on statistical data resulting
from a survey conducted in the city of Corrente-PI. This
analysis aims to encourage a reflection about the values
that rule human conduct in his relationship with nature
by proposing a new concept of environmental
responsibility.

KEY-WORDS: Man, Hans Jonas, Ethics, Environmental Responsibility, Corrente-Pi.
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ANÁLISE DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DA POPULAÇÃO DA CIDADE DE CORRENTE-PI À LUZ DO
PRINCÍPIO RESPONSABILIDADE DE HANS JONAS
INTRODUÇÃO
Constantemente o ser humano se depara com o desafio de assegurar seu próprio
sustento e garantir sua sobrevivência. Desse modo, em todas as épocas a relação homemnatureza esteve presente, se reestabelecendo durante os anos e conforme suas necessidades,
mas nem sempre visando à sustentabilidade ambiental.
Conforme dito no Art. 225 da Constituição Federativa Brasileira de 1988: “Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Assim, a responsabilidade de adquirir
consciência ambiental transcende vários diálogos, ultrapassa barreiras de controvérsias, pois na
ética ecológica é dever de todo cidadão atentar-se para as problemáticas ambientais da sua
região e do mundo. Neste panorama, surge um autor emblemático em se tratar de
ambientalismo, tomando como referência uma teoria ética que será a base desse estudo.
Hans Jonas (1903-1993), filósofo alemão, presenciou grandes transformações do seu
período. Dentre tantas, vivenciou as duas Grandes Guerras Mundiais e o triunfo da sociedade
científica tecnológica. Talvez, isso tenha influenciado para que Jonas refletisse sobre a pressão
oriunda do desenvolvimento da tecnologia sobre a natureza, capaz de motivar diversas e
inimagináveis destruições no meio ambiente. Ele então “formula que, quanto mais se pressente o
perigo do futuro, mais temos que agir no presente” (JONAS, 2006).
Para Jonas sempre existirá um Fim para tudo, independente da sua função, para o ser
humano, os animais e vegetais. E ainda, os Fins da produção tecnológica devem ser discutidos,
tanto individualmente quanto socialmente. O agir humano está relacionado e focado em uma
cadeia de atos e Fins que resultam em um dever, e então é possível entender que a natureza
engloba valores e finalidades. Portanto, o Fim da natureza está relacionado com a vida, impondo
o cumprimento da continuidade da existência.
Com base nesse contexto de sucessão, Hans Jonas propõe uma reformulação do
imperativo Kantiano que diz o seguinte: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao
mesmo tempo querer que ela se torne lei universal" (KANT, 1980, p. 129), ou seja, deve-se agir
conforme uma ética que garanta a existência dos seres vivos, cuja vida seja objeto da
responsabilidade.
A reformulação Jonesiana relaciona um novo tipo de ação humana de ordem racional,
para um agir coletivo focado no bem público e não individual: “Age de tal forma que os efeitos de
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tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica sobre a terra”
(JONAS, 1995, p.40). Essas gerações sequer existem e é por isso que não tem a capacidade de
reivindicar no futuro os erros acometidos deste presente. E assim surge o Princípio
Responsabilidade, se transformando num princípio ético modelo para a civilização tecnológica.
Jonas determinou nesse princípio uma ética em que a fauna, flora, minérios, biosfera e
estratosfera sejam membros da esfera da responsabilidade. O propósito é explicar que o homem
jamais deve ser avaliado isolado do restante da natureza, porque também faz parte dela.
Dessa forma, o presente estudo toma por base à percepção filosófica Jonesiana,
vislumbrando no Princípio Responsabilidade a possibilidade de uma nova fundamentação ética
baseada não mais no antropocentrismo, mas sim num valor ontológico pautado no Princípio
Responsabilidade.
MATERIAIS E MÉTODOS
A análise levou em consideração o levantamento de conceitos bibliográficos em
diversificados acervos. Fundamentando-se também com a aquisição de informações atuais em
endereços eletrônicos.
Além disso, a fim de aprimorar o embasamento teórico, foi realizada a aplicação de uma
pesquisa pelas ruas da cidade de Corrente-Piauí. Cujas informações geográficas correspondem a
10°26’36’’ de latitude sul, 45°09’44’’ de longitude oeste, e aproximadamente 25.408 habitantes.
Dotado de belezas naturais, o município referência do estudo prático está situado no sul
do estado do Piauí “às margens do rio Corrente, que além de banhar a cidade, é um afluente do
rio Paraim” (BARROS, 2008). Possui campos destinados a pastagens, sendo rodeado por morros e
serras como: Morro do Papagaio, Morro do Pico, Serra dos Dois Irmãos, Serra da Santa Marta e
Serra Dourada.
O objetivo da enquete foi abranger o maior número de pessoas de faixa de idades
distintas em uma amostragem estratificada. Para isso, separaram-se as respostas conforme três
classificações, considerando-se que para haver um entendimento acerca do assunto abordado o
indivíduo tenha no mínimo 10 (dez) anos de idade. A primeira abrange todos os indivíduos que
possuem até 14 (quatorze) anos, a segunda dos 15 (quinze) aos 59 (cinquenta e nove), e a
terceira a partir dos 60 (sessenta) anos de idade, ver Figura 01.
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Figura 01 – Esquema da divisão por faixa etária.
Para estabelecer a quantidade mínima de pessoas a serem entrevistadas, utilizou-se o
processo metodológico imposto por Barbetta (2001), cujo resultado final foi de um total
aproximado de 98 (noventa e oito) indivíduos a serem questionados (margem de erro de 8%),
considerando o universo como a quantidade de habitantes. As respostas foram tabuladas,
separadas conforme a faixa de idade e analisadas através de metodologias estatísticas, como
será exposta por meio de gráficos, a seguir.
A parte prática deste material transformou a base do pensamento Jonesiano em um
questionamento de fácil entendimento por todos os entrevistados. Para isso, as reflexões que
sustentam a veracidade do Princípio Responsabilidade se encontram expressas em uma enquete
buscando saber se a população considera importante o cuidado com a natureza no presente a
fim de garantir o futuro das próximas gerações. Se sim, cada entrevistado deveria escolher,
dentre 4 (quatro) itens já definidos, aquele que mais justificasse sua resposta inicial (ver Figura
02).

Figura 02 – Pergunta e opções de resposta.
A fim de facilitar o desenvolvimento dos gráficos e de reduzir a quantidade de respostas
semelhantes, optou-se pelo questionamento com itens já pré-definidos. As justificativas ‘saúde,
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boa expectativa de vida, menos poluição e sobrevivência animal e vegetal’ foram assim
escolhidas, pois tem uma melhor identificação com a realidade da população perguntada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para Hans Jonas, o problema não é o avanço tecnológico desenfreado responsável por
alagações e desmatamentos, mas sim, como o próprio homem a manuseia. Para ele, há sim
aqueles que enxergam essa responsabilidade, mas os ditos irresponsáveis são considerados
eufóricos, pois não estão contentados com os meios tecnológicos.
Tal pensamento pôde ser comprovado por meio deste estudo, com função de
fundamentá-lo. Assim, depois de colhidas todas as respostas, realizou-se um gráfico comparativo
ilustrado na Figura 03, a seguir:

Figura 03 – Quantidade de respostas positivas e negativas, correlacionadas.
Ainda que a maioria total da população questionada se mostrou conhecedora da
importância ambiental, houve, nas 3 (três) faixas, percentuais de pessoas que foram contrárias a
esse raciocínio. Dentre as justificativas para esta oposição, a mais plausível foi a de que a geração
de pessoas atual não tem nenhum vínculo com a futura, ou seja, conforme um dos entrevistados:
“não somos obrigados a cuidar da natureza, se não vamos fazer parte dela no futuro”.
Assim, para análise desta percepção foi enfatizado apenas as respostas “sim”. A primeira
faixa etária a ser analisada foi de até 14 (quatorze) anos de idade, como pode ser observada na
Figura 04. Em que, pouco mais da maioria acredita ser importante o cuidado atual com os
recursos naturais para a redução da poluição posteriormente, seguida de saúde (24%), boa
expectativa de vida (14%) e sobrevivência dos animais e vegetais (10%).
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Figura 04 – Resultados da primeira faixa etária questionada (considerando-se válidos a partir
dos 10 anos).
Dando continuidade, a segunda etapa a ser objeto de análise corresponde aqueles cuja
idade está entre os 15 (quinze) e os 59 (cinquenta e nove) anos também concorda que o cuidado
com a natureza deverá minimizar os impactos causados pela poluição, ver Figura 05. Porém, para
estes, a minoria respondeu ser a expectativa de vida (12%) o menor índice de preocupação,
tendo a sobrevivência animal e vegetal atingido 26%, seguida da saúde (21%).

Figura 05 – Resultados da segunda faixa etária questionada.
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Posteriormente, seguindo a ordem cronológica das idades, o último gráfico representa os
que possuem de 60 (sessenta) anos em diante (ver Figura 06). Segundo este, a saúde é pautada
como justificativa essencial para a preservação ambiental. Sendo seguida por: boa expectativa de
vida (35%); menos poluição (15%) e sobrevivência animal e vegetal (12%).

Figura 06 – Resultados da terceira faixa etária questionada.
CONCLUSÃO
Diante dos desdobramentos feitos, é possível inferir que o agir humano que regulamenta
a existência dos seres vivos tem motivado o aparecimento de um intenso desequilíbrio na ordem
vital do planeta. O surgimento do Princípio Responsabilidade de Hans Jonas passa a incluir a
natureza como componente principal da responsabilidade humana, objetivando assegurar a
preservação da humanidade. O intuito ao propor esta nova ética voltada para o amanhã é que
haja um meio ambiente preservado para as próximas gerações.
Conforme os gráficos resultantes da enquete exemplificados, é possível perceber que
maioria dos indivíduos considera importante o cuidado com a natureza, tendo evidência no
primeiro gráfico (Figura 04). Isso demonstra a presença de consciência e responsabilidade
ambiental da população.
Nos demais gráficos (Figuras 05 e 06), houve uma visão egoísta por parte dos
entrevistados, cuja maioria justificou esta preocupação apenas para melhoria das condições de
vida do próprio homem (saúde, boa expectativa de vida e menos poluição).
Com base nisso, observou-se que a população Correntina, em geral, está ciente do
aparecimento de uma possível problemática ambiental. É essencial ressaltar ainda que as faixas
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etárias pesquisadas que partem dos 14 anos e vão até os 59, teve o enfoque principal voltado
para a redução da poluição. Isso demonstra que é este o fator mais preocupante da comunidade
no presente, mantendo-se no dever de reduzi-la para garantir melhores condições à cidade, num
futuro próximo.
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RESUMO
O processo de ensino e aprendizagem no Brasil cada ano
tem se tornado tarefa árdua para os docentes, visto as
inúmeras dificuldades que o mesmo enfrenta no dia a
dia. Entretanto, o mesmo não deve se deixar abater por
tais dificuldades e deve procurar maneiras que o auxilie
a despertar no educando o interesse pelo aprender.
Uma das alternativas são as aulas práticas que podem
contribuir com bons resultados quando bem planejada.
Este trabalho teve como objetivo de usar a aula prática
como uma ferramenta no processo de ensino
aprendizagem. A metodologia consistiu em ministrar o
conteúdo descrito na ementa com os temas
relacionados à ecologia (fatores abióticos e bióticos,
habitat, comunidade, cadeia alimentar e relações

ecológicas) e aplicar tais conceitos na prática em um
ambiente naturalmente didático. Para cumprir tal plano
foi delimitado uma área de 2x2m localizado na área
externa do bloco de arte do IFRR, tendo como alvo
plantas e insetos. O resultado foi exposto através de
apresentações e redações que demonstraram boa
associação entre a teoria e prática. Conclui-se que as
aulas práticas relacionadas a estes temas podem ser
desenvolvidas em ambientes simples e que podem ser
de grande contribuição no processo de ensino,
colaborando com o desenvolvimento de várias
habilidades que serão somadas no processo de
aprendizagem dos alunos.

PALAVRAS-CHAVE: ecologia, aula, educação, ensino, prática.

CLASSROOM PRACTICE - CONTRIBUTION TO IMPROVING THE TEACHING-LEARNING
ABSTRACT
The process of teaching and learning in Brazil every year
has become arduous task for teachers since the
numerous difficulties he faces in everyday life. However,
it should not let oneself be disheartened by such
difficulties and should look for ways that assist in
awakening interest in student learning. One of the
alternatives are practical lessons that can contribute to
good results when well planned. This study aimed to use
the practice session as a tool in the teaching learning
process. The methodology consisted in ministering
content described in the menu with themes related to
ecology (abiotic and biotic factors, habitat, community,
food chain and ecological relationships) and apply these

concepts in practice on a course learning environment.
To fulfill this plan was delimited an area of 2x2m located
in the outer area of the art IFRR block, targeting plants
and insects. The result was exposed through
presentations and essays that demonstrated a good
correlation between theory and practice. We conclude
that the practical lessons related to these themes can be
developed in simple environments, which can be of
great assistance in the teaching process, collaborating
with the development of various skills that will be added
in the learning process of students.

KEY-WORDS: ecology, class, education, teaching, practice.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

AULA PRÁTICA – CONTRIBUIÇÃO PARA O APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO-APRENDIZAGEM
INTRODUÇÃO
Ao longo da história da educação verifica-se que há diversos discursos que visam
contribuir para aumentar o grau de conhecimento dos docentes no que tange as oportunidades
de ensinar de forma que os alunos venham encontrar significância no que estão aprendendo.
Literaturas, conceitos, meios eletrônicos e novas metodologias de educação, são indicadas para
fazer a ponte entre o que o é ensinado na sala de aula e o que o aluno vive no cotidiano.
No mundo das ciências várias delas comportam oportunidades de praticar (vivenciar) na
realidade, assuntos que são ministrados na teoria em especial as ciências biológicas. É certo que
alguns conteúdos ministrados, para serem observados na prática são necessários certa
infraestrutura, tais como laboratórios especializados. Porém boa parte das ciências constituintes
da biologia dão margem para realização de aulas práticas em ambientes simples usando poucos
recursos, por exemplo, a Ecologia, que oferece um campo vasto para desenvolver aulas práticas.
Porem verifica-se que os alunos tem certa dificuldade de processar as informações ministradas
teoricamente nesta área especifica – ecologia, quando são confrontados com a prática. Quando
as dificuldades se apresentam no ensino médio/técnico e superior, é provável que houve uma
ruptura e/ou ausência de tais práticas no ensino fundamental, daí reflexo em tais níveis de
ensino. Justificativas para tais dificuldades são vastos (Correia, 2004; Taveira, 2005; Freire, 2003),
porem é interessante ressaltar também o discurso dos especialistas, de que o aluno constrói seu
próprio conhecimento com base no que ele já conhece da sua rotina diária que será a base para
um novo conhecimento (Freire, 1987), portanto é interessante que o docente contribua para
despertar o interesse desse educando de forma que o mesmo consiga unir os elos do
conhecimento significativo não permitindo que o aluno torne vítima de conceitos prontos sem
significado (Chassot, 2003; Freire, 1987, Ausubel, 1978). Uma alternativa para auxiliar o professor
nesse grande desafio do ensinar, seria explorar o ambiente que o cerca dentro do contexto
escolar (Silva e Terán, 2011; Leal, et al. 2012; Sasseron e Carvalho, 2011), pois as aulas práticas
podem contribuir no processo de interação dos conceitos científicos (Chassot, 2003). Este
trabalho teve como objetivo avaliar as atividades práticas em ambientes naturalmente didáticos,
de forma a contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos alunos (Krasilchik, 2004).
MATERIAIS E MÉTODOS
Os temas relacionados à ecologia foram escolhidos em virtude da ementa ministrada para
os alunos do ensino médio/técnico do curso de informática do Instituo Federal de Roraima –
IFRR/campus Boa Vista. Tais como: fatores abióticos e bióticos, habitat, comunidade, cadeia
alimentar e relações ecológicas.
Após ministração do conteúdo os alunos foram agrupados em números igualitários,
resultando em dois grupos, que avaliaram uma área delimitada dentro da instituição. Os grupos
foram distribuídos nos seguintes ambientes da área externa próximo ao bloco de artes.
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Grupo 01: avaliaram uma área de 2x2m considerando o numero de plantas, de cada
espécie.
Grupo 02: avaliaram os insetos presentes na área 2x2m do grupo 01, observando o
comportamento e número de indivíduos por espécie de planta e/ou na área como um todo.
Para a realização da aula pratica foi utilizado fita métrica, máquina fotográfica, GPs,
cadernos, lápis, borracha, pinça sem ponta, e lupa manual. Para avaliação dos dados encontrados
foram consultadas também literaturas especializadas bem como os livros didáticos utilizados no
nível de ensino correspondente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os fatores abióticos mais perceptíveis foram temperatura e a luz. A temperatura média
no dia da aula prática (7:00-10:00h), ficou em torno de 31C°, o que é normal para o período de
estiagem, tempo ensolarado com nuvens espaças. Quanto aos fatores bióticos foi representado
pelas plantas tanto da área selecionada, quanto o arbusto e os insetos presentes naquele
ambiente de pesquisa.
Os dados coletados pelo grupo 01 da área de 2x2m, estão descritos conforme a tabela 1
abaixo.
Tabela 1 – Espécies encontradas em uma área de 2x2m na área externa próximo ao bloco de
artes nas dependências do IFRR.
Espécie

Características

Nº de indivíduos

Altura média
(cm)

Estágio

Espécie A

Folhas e caule verde
com flores brancas
com interior amarelo e
escuro.

06

22,8

Flores e
botão

Espécie B

Caule verde levemente
marrom com flores
brancas.

33

27,6

Flores

Espécie C

Caule verde, flores
rosa.

16

49,0

Flores

Espécie D

Planta rasteira.

5

1,16

----

Fonte – Pesquisa de Campo – IFRR – Campus Boa Vista.
A tabela acima demonstra os dados de uma comunidade biológica, pois são diferentes
espécies relacionando-se em uma pequena área. Avaliando os dados da tabela verifica-se que na
comunidade da área de estudo a espécie B predomina em número de indivíduos seguido pela
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

espécie C, A e a espécie D mostra-se com menor número de indivíduos (fig.1a,b,c,d). Com isso é
nítido que a espécie B apresenta maior densidade populacional determinando assim seu habitat,
enquanto que as espécies A, C e D parecem estar com o habitat ameaçado. Amabis (2004), Odum
(1998), dizem que a taxa de natalidade contribui para o crescimento de uma população.
Lembrando que tal crescimento está relacionado a disponibilidade de alimento (nutrientes),
espaço entre outros. É provável que o elevado número de indivíduos da espécie B esteja
relacionado a adaptação de tal espécie a este ambiente, entretanto seria necessário uma
avaliação bem mais profunda para confirmar tal discurso. Há de se observar que as espécies
estão concorrendo neste pequeno espaço (fig. 2) por luz, pois necessitam da luminosidade para
realização dos processos fotossintéticos, nutriente, pois necessitam de energia para o gasto
metabólico e talvez concorram também por visitantes florais, visto que das quatro espécies
avaliadas três encontravam-se em estagio reprodutivo (Raven, 2007).

Figura 1 – A, B, C e D espécies encontradas na área de estudo 2x2m.

Figura 2 - Disputa por espaço
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Quanto ao grupo 02 que observaram os insetos presentes nas plantas distribuídas na área
delimitada (2x2m), os dados estão descritos na tabela 2.
Tabela 2 – Diversidade de insetos encontradas na área de estudo 2x2m.
Espécie

Inseto - Característica

Nº de insetos

Tamanho médio
(mm)

Espécie A

Besouro colorido.

5

5

Espécie B

Formiga cor preta. Corpo
definido em cabeça, tórax
e abdômen.

5

3

Espécie C

Cochonilha branca.

20

3

Espécie D

----

----

----

Observação*

Espécie D explorava toda a
área.

Fonte – Pesquisa de Campo – IFRR – Campus Boa Vista.
Ao investigar as informações coletadas encontrou-se que as formigas, pertencem a
família Formicidae, e são uma das famílias mais representadas entre os insetos, tanto em
espécie quanto em número de indivíduos (Amabis, 2010). As formigas representam uma relação
ecológica do tipo sociedade, visto sua organização. Os indivíduos encontrados na espécie B
percorriam toda a planta como que se estivesse explorando-a em busca de algo. Ao tocar na
planta não foi percebido o ataque das formigas o que poderia caracterizar que estavam ali para
defender a planta principalmente se esta fosse seu habitat. Tal comportamento não foi
observado na espécie encontrada percorrendo a área de estudo, pois a mesma não subia em
nenhuma das plantas. É provável que a mesma estivesse passando pela área e/ou usando-a
como trilha.
Os besouros encontrados na espécie A (fig. 3), foram vistos fazendo movimentos lentos
nas folhas das plantas paravam por algum tempo e percorriam-na novamente. Os besouros têm
hábitos alimentares diversos inclusive se alimentar da seiva das plantas, os chamados filófagos.
Segundo Lima, et al. (2010), os insetos com tais hábitos dão preferencia por plantas em estagio
de floração como é o caso da espécie A. É provável que a planta não seja seu habitat, entretanto
seja a ela, à fonte de alimento para o inseto garantindo assim sua sobrevivência.
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Figura 3 - Besouro presente na espécie A
As cochonilhas são consideradas uma praga nas plantações e uma perturbação para os
jardineiros, visto que as mesmas se alimentam da seiva da planta. As que foram encontradas na
planta C estavam concentradas entre a folha e o caule e outras sob as folhas. Segundo
especialista a presença das cochonilhas abre margem para entrada de outros parasitas.
As descrições dos detalhes da aula prática demonstraram que os alunos envolvidos
procuraram empenhar-se nos procedimentos, associando o conteúdo ministrado na teoria e
aprofundaram mais ainda a pesquisa, para obter respostas para suas curiosidades. Simas et al.
(2009), também encontraram o mesmo interesse dos alunos sobre a importância das aulas
práticas para o fortalecimento da aprendizagem. Segundo os autores cerca de 96% dos alunos
responderam que a aula prática quando bem planejada/aplicada são fundamentais no processo
de ensino-aprendizagem. Tal fato foi perceptível nas redações realizadas pelos alunos do IFRR,
como demonstrado no depoimento dos alunos a seguir.
“Percebemos que há disputa entre indivíduos de diferentes espécies, como por exemplo, no
local havia muitas plantas, umas por cima das outras e sempre as maiores se prevalecendo sobre
as menores. Outro caso é a das cochonilhas-brancas que usam a planta como habitat e também
para a retirada do seu alimento, por esse motivo ela está localizada logo abaixo das folhas” D. B;
M. M; G.A.
“A pesquisa de campo foi uma experiência ótima e inovadora, a interação do grupo e sua
dedicação fez com que obtivéssemos bons resultados. O que até então era teoria, transformou-se
em prática, soubemos utilizar grande parte de nosso conhecimento sobre a matéria. Analisamos
o que pudemos não tudo, pois o tempo era curto. Conseguimos obter resultados significativos
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que com certeza nos ajudarão na absorção da matéria, nos preparando para entrarmos num
meio mais científico” G.A; K.L.; L. P.

Krasilchik (1996), comenta que o docente deve buscar vias que auxiliem o aluno a construir o
conhecimento, pois o “decorar”, parece ser muito frágil frente ao esquecimento. Daí a
importância da aula prática visto que a mesma torna-se um diferencial, pois o aluno coloca-se na
posição de “investigador”, onde cada passo é uma construção que contribui significativamente
para que ele mesmo (aluno) tire suas próprias conclusões e dificilmente esquecerá tal
experiência (Lima e Garcia, 2011). Gomes et al. (2008) ratifica que o docente não deve deixar ser
influenciado por situações desestimulantes tais como: infraestrutura, baixos salários, questões
administrativas, mais que é possível contribuir para um ensino mais prazeroso. Verificou-se que
uma pequena área delimitada pode ser usada como um laboratório naturalmente didático para
despertar a curiosidade para a pesquisa e a ciência. Tal ambiente esta disponível em
praticamente todas as escolas brasileiras e podem ser usadas como uma ferramenta em favor do
professor no processo de ensino-aprendizagem, visto que a prática desencadeia uma serie de
aberturas para outros vieses como: como a escrita, raciocínio lógico, comportamento, disciplina,
concentração, entre outros.
CONCLUSÃO
Conclui-se que é válido buscar alternativas para contornar as dificuldades de
aprendizagem. Os assuntos ministrados em Biologia dão margem para explorar várias situações e
ambientes que contribuem com o ensino, podendo vir de encontro a necessidade do professor,
que poderá usar de habilidades que possam lhe dar uma resposta satisfatória no que tange o
ensinar e o aprender do aluno.
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RESUMO

Este trabalho traz a temática dos impactos
ambientais gerados pela exploração marítima de
petróleo, que é um recurso efetivo em grande parte
do nosso País. Sendo 90% de sua produção total em
mar, a sua extração requer bastante custo e ocasiona
diversos conflitos ambientais, porém enriquece a
economia da região na qual a atividade está
localizada.
O
presente
trabalho
baseia-se
principalmente em pesquisas bibliográficas e em
dados levantados por meio de questionário. No
estudo foram abordadas as diversas etapas da
exploração do óleo; os benefícios e os malefícios
dessa atividade; a importância desse tipo de atividade

para a região onde ela está inserida, bem como a
preocupação ambiental tanto das empresas
responsáveis como da população em geral sobre o
assunto. Para verificar o funcionamento de uma
plataforma de extração de petróleo e dos seus tipos,
a fim obter um melhor conhecimento de sua
estrutura foi confeccionado uma maquete. As
medidas que são tomadas pela Petrobrás, órgão
responsável pela exploração de petróleo no Brasil,
para solucionar os desastres em caso de
derramamento de petróleo também foram alvo do
estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Petróleo, impactos, marítimo, Petrobrás.

MARITIME OIL EXPLORATION: KNOWLEDGE OF ENVIRONMENTAL IMPACTS AND PERCEPTIONS
OF STUDENTS
ABSTRACT
This article brings the theme about the
environmental impacts generated by offshore oil
exploration, that is an effective resource in our
country. Being 90% of our total production in sea, the
your extraction requires quite cost and causes many
environmental conflicts, but enriches the economy of
the region in which the activity is located. The present
work is based primarily on literature searches and
data collected through questionnaire. In the study
was approached various stages of exploration of oil;
the benefits and harms of this activity; the

importance of this type of activity to the region where
it is located, as well as environmental concern both
the companies responsible as the general public on
the subject. For verify the functionality of a platform
for oil extraction and their types, to thereby obtain a
better understanding of its structure was made a
mockup. The measures taken by Petrobrás, the body
responsible for oil exploration in Brazil, to resolve the
disasters in case of oil spill were also targeted in the
study.

KEY-WORDS: petroleum, environmental, maritime, Petrobrás

EXPLORAÇÃO MARÍTIMA DE PETRÓLEO: CONHECIMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E A
PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES
INTRODUÇÃO
A exploração marítima do petróleo é de suma importância para a economia, e
desenvolvimento do país. Dados divulgados pela Petrobrás mostram que só no ano de 2013, a
empresa obteve um lucro liquido de R$ 23,6 bilhões, esse número é 11% superior ao que a
companhia conseguiu no ano anterior. A Petrobrás espera para esse ano um aumento de 7,5%
na produção de petróleo no Brasil.
O Rio Grande do Norte é um dos principais produtores de petróleo do Brasil, tanto em
terra como no mar. Mesmo com o declínio das reservas marítimas ocorrido nos últimos anos, já
há planos para a exploração em águas profundas, o que impulsionará a produção offshore.
Na contramão dessa atividade, que tem um alto potencial econômico, há os impactos
ambientais causados pela mesma. São diversos os danos ambientais causados pela exploração
marítima do petróleo, dentre eles estão: mudanças no ecossistema marinho; destruição da fauna
aquática em caso de derramamento de óleo; extinção de espécies; esgotamentos de jazidas.
Mesmo sendo uma das principais atividades econômicas do nosso país, a população ainda
mostrar desconhecer os riscos que tal atividade pode causar. Através do PFRH (Programa de
Formação de Recursos Humanos), desenvolvemos esse estudo que tem como principal objetivo
conscientizar os cidadãos dos impactos ambientais causados pela exploração marítima do
petróleo.
MATERIAL E MÉTODOS
Os materiais e os métodos utilizados para a realização deste trabalho foram diversificados
(pesquisa bibliográfica, apresentação de seminários, montagem da maquete para apresentações
e aplicação de questionários), para que assim fosse possível ter um melhor entendimento a
respeito das plataformas de petróleo, assim como dos impactos causados por essa exploração.
A pesquisa bibliográfica foi um dos principais meios do grupo chegar às informações
necessárias sobre o assunto do trabalho. O que serviu de base para a realização de seminários
explicativos sobre os temas abordados no trabalho.
Seguindo além, essa pesquisa bibliográfica também tornou possível a montagem da
maquete apresentada na Exposição de Tecnologia e Ciência (EXPOTEC) 2013 no Campus NatalCentral/IFRN que buscou explicitar ao público as etapas de extração de petróleo marítimo.
Por fim, com o intuito de medir os conhecimentos de alguns dos novos alunos sobre a
questão do petróleo, foi realizada uma pesquisa de campo com estudantes do Campus Natal
Central/IFRN. A pesquisa foi realizada com aplicação de um questionário, seguindo a metodologia
de Gil (1995) e Araújo (2010), composto por doze perguntas relacionadas às finalidades da
exploração do petróleo e seus impactos no meio ambiente. Foi aplicada nas turmas de primeiro
ano dos cursos técnicos de Controle Ambiental, Geologia, Mineração, Edificações e
Administração, sendo divididos em cursos da área de Recursos Naturais e cursos de outras áreas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante esses meses de estudo, graças às pesquisas bibliográficas, o grupo pôde
compreender melhor diversos aspectos relacionados à exploração marítima do petróleo, tais
como as etapas anteriores à extração do óleo; as vantagens e desvantagens da exploração e
principalmente sobre os impactos ambientais causados por essa atividade.
Foi verificado os tipos de plataforma e em quais situações cada uma pode ser implantada.
A confecção da maquete serviu para que pudessem ver na prática a estrutura e o funcionamento
de uma plataforma (Figura 1).

Figura 1 - Maquete de uma plataforma marítima feita pelo grupo
Foi elaborado um questionário como objetivo avaliar o entendimento dos alunos novatos
do Campus Natal-Central/IFRN sobre o tema tratado. O questionário foi aplicado entre os dias 3 e
5 de fevereiro de 2014. Foram entrevistados 144 alunos do IFRN - Natal Central. Depois de
aplicados e com os resultados, os estudantes foram separados em áreas (área ambiental e em
outras áreas), que variavam de acordo com o curso. Isso foi feito para comparar o conhecimento
dos entrevistados. Uma das principais perguntas do questionário era se os alunos sabiam o que
são impactos ambientais. A maioria respondeu que sim (94% e 85%), mas os estudantes das
outras áreas não apresentaram o mesmo nível de conhecimento acerca do assunto que os da
área ambiental (Figura 2).

Figura 2 – Percentual de resposta sobre o conhecimento do que é impacto ambiental.
Outra questionamento desenvolvido foi sobre se mesmos seriam a favor da exploração.
Mais da metade entre as duas áreas responderam que sim (72,61%). Estudantes das outras áreas
se mostraram mais favoráveis do que os da área ambiental - 78,33% (Figura 3).

Figura 3 - Percentual de resposta sobre a exploração de petróleo

Quando foi perguntado se os alunos tinham conhecimento da produção marítima do
petróleo no Rio Grande do Norte, a maioria dos estudantes mostrou não saber da existência
dessa atividade no estado (Figura 4).

Figura 4 - Percentual de resposta sobre a produção marítima do petróleo no Rio Grande do
Norte.
Quando foi questionado se sabiam das consequências que um derramamento de petróleo
podia causar, a maioria dos estudantes disse saber ou saber um pouco das consequências 59,52% e 40% (Figura 5).

Figura 5 - Percentual de resposta sobre a produção marítima do petróleo no Rio Grande do
Norte.

Ao ser perguntado sobre quais as medidas que a Petrobrás desenvolve para solucionar os
desastres em caso de derramamento de petróleo, a maioria dos estudantes mostrou
desconhecer as providências que a empresa toma nesses acidentes – 70,23% e 66,66% (Figura 6).

Figura 6 - Percentual de resposta sobre as medidas em caso de desastre de derramamento de
petróleo.
CONCLUSÕES
Até então, é possível concluir que houve muito progresso em relação aos conhecimentos
do grupo sobre a importância do petróleo. Agora já é possível entender como basicamente
funciona uma plataforma petrolífera, assim como, conhecer os vários tipos de plataformas, as
quais tem especificidade com os tipos de reservas de petróleo; além dos riscos ao meio ambiente
que esse tipo de extração proporciona. Foi verificado através da aplicação de questionários com
estudantes do IFRN que os estudantes do curso de Controle Ambiental apresentaram um maior
conhecimento sobre os impactos ambientais gerados pela exploração marítima de petróleo em
relação aos estudantes de outras áreas. Isso se deve por estarem inseridos em uma área
ambiental com todo aporte de conhecimento sobre meio ambiente.
As pesquisas não cessam, pois é preciso levar a frente os estudos para continuar
apresentando os resultados, por meio de feiras e exposições, ao público. Com o intuito de
conscientizar as pessoas sobre os possíveis impactos que a exploração do petróleo marítimo
pode gerar.
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RESUMO
Os biocombustíveis foram criados com o
objetivo de substituir os combustíveis derivados de
petróleo. São produzidos basicamente por oleaginosas,
por isso, são renováveis e não-tóxicos. Por trazerem
grandes vantagens ambientais, se comparados com os
combustíveis fósseis, vêm ganhando cada vez mais
espaço no mercado. O presente artigo tem como
objetivo verificar o conhecimento dos estudantes do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Rio Grande do Norte sobre biocombustíveis. Foram
realizadas pesquisas bibliográficas e foram aplicados
113 questionários, nas três turmas do 1° ano dos cursos
técnicos de Controle Ambiental, Edificações e
Manutenção e Suporte em Informática. O resultado
mostrou que mais da metade dos alunos sabia a
definição de biocombustível e que este é menos
poluente do que o combustível fóssil. Porém, percebeuse que não foi dada importância a assuntos relacionados
com
a
preservação
do
meio
ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: Biocombustíveis, alternativas energéticas, percepção, questionário.

KNOWLEDGE OF STUDENTS OF INTEGRATED COURSES TECHNICAL HIGH SCHOOL ON BIOFUELS
ABSTRACT
Biofuels were created with the purpose of
replacing fuels originated from petroleum. They are
basically made of oilseeds, and, therefore, they are
renewable and non-toxics. For bringing great
environmental benefits, if compared to fossil fuels,
they have been gaining more space on market. The
following article aims to determine the knowledge of
the students from Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte about
biofuels. Bibliographic researches, formulation and
execution of questionnaires were made.

KEY-WORDS: Biofuels, alternative energy, perception, quiz

113 questionnaires were applied on first year classes
of technical courses of Controle Ambiental,
Edificações and Manutenção e Suporte em
Informática. The result showed that more than a half
knew at least the definition of biofuel and that it is
less polluting than fossil fuel, however, it was noticed
a lack of importance given to topics related to
environmental preservation.

O CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADO DE NÍVEL MÉDIO
SOBRE OS BIOCOMBUSTÍVEIS
INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, onde os problemas ambientais são cada vez mais evidentes e a futura
escassez de petróleo é preocupante, as fontes de energia renovável são cada vez mais
importantes. Os biocombustíveis são uma boa alternativa para esse problema, já que constituem
recursos não-tóxicos, biodegradáveis e renováveis, e estão associados a vantagens ambientais,
uma vez que permitem a redução das emissões poluentes, nomeadamente de gases com efeito
de estufa (ANTUNES e SILVA, 2010).
O biodiesel é um tipo de combustível alternativo de queima limpa, produzido a partir de
recursos renováveis. Não contém petróleo, mas pode ser adicionado a ele formando uma
mistura. Podendo ser utilizado em motor de ignição a compressão (diesel) sem necessidade de
modificação. O biodiesel é simples de ser usado, biodegradável, não tóxico e essencialmente livre
de compostos sulfurados e aromáticos (PARENTE, 2003). É fabricado através de um processo
químico chamado “transesterificação”, na qual a glicerina é separada da gordura ou do óleo
vegetal. O processo gera dois produtos: ésteres (o nome químico do biodiesel) e glicerinaproduto valorizados no mercado de sabões (PARENTE, 2003). Esse tipo de biocombustível, além
da vantagem de não precisar modificar o motor para poder usá-lo possui uma gama de possíveis
matérias primas que vão desde a maioria das oleaginosas até as microalgas e o sebo bovino.
Uma dos argumentos utilizados contra os biocombustíveis é o fato de que eles utilizam,
como matéria prima, em sua maioria, plantas cultivadas que também são usadas na alimentação
humana, o que poderia acarretar uma crise mundial de alimentos. Contudo, uma vez que este
tipo de culturas, quando utilizadas para a produção de biodiesel, estão associadas a um
rendimento muito inferior comparativamente ao das algas (ANTUNES e SILVA, 2010) que, além
de não serem utilizadas na alimentação humana vem se mostrando bem mais produtivas
(Tabela 1).

Tabela 1 – Comparação de fontes de biodiesel
Cultura

Produção de óleo(L/ha) *

Área cultivável necessária
(Mha)

Milho

172

1540

Soja

446

594

Colza

1190

223

Coco

2689

99

Óleo de palma

5950

45

Microalgas (70% óleo/
peso seco)

136900

2

Microalgas (30% óleo/peso
seco)

58700

4.5

*Valor de referência para cumprir 50% das necessidades energéticas dos transportes nos Estados Unidos.

Verificou-se, por meio de pesquisa bibliográfica, que a microalga (como a Chlorellasp. e a
Dunaliella primolecta) é a matéria prima mais vantajosa, uma vez que tem a capacidade de
duplicar sua biomassa várias vezes por dia e produzir pelo menos 15 vezes mais óleo por hectare
do que as culturas alimentares concorrentes (ANTUNES e SILVA, 2010).
O presente artigo tem como objetivo verificar o conhecimento dos estudantes do Campus
Natal Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(CNAT/IFRN) sobre biocombustíveis. Foram realizadas pesquisas bibliográficas, elaboração e
aplicação de questionários.
MATERIAL E MÉTODOS
Com o intuito de levantar informações sobre o conhecimento de biocombustíveis pelos
estudantes do IFRN, foram aplicados 113 questionários com 14 perguntas nas turmas do primeiro
ano do turno matutino de Controle Ambiental, Edificações e Manutenção e Suporte em
Informática do CNAT/IFRN. Foram utilizadas questões objetivas, pois dessa forma reduziria à
resistência e a intimidação dos participantes do processo, assim como a eliminaria na
subjetividade na coleta de informações (GIL, 1995 e ARAÚJO, 2010). A partir das informações
obtidas, foi possível identificar algumas características importantes sobre biocombustíveis, com o
intuito de garantir uma maior precisão nos dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando os resultados dos questionários aplicados observou-se que na turma de
Controle, 94% diz saber o que é biocombustível, porém destes apenas 83% acertaram a definição
correta, quando questionados. A maioria, 46% dizem ter ouvido falar pela primeira vez na
televisão, seguido da escola, com 26%, jornais com 13%, internet com 10% e em casa com 5%
(Figura 1).
10%
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Na Televisão
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46%

Em Jornais
Na Internet

26%
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Figura 1: Caso positivo, onde ouviu falar sobre biocombustíveis pela primeira vez?–
Resultado da turma de Controle Ambiental.
Quando perguntado se sabia o motivo pelo qual os biocombustíveis são mais vantajosos,
na turma de Controle Ambiental, mais de 79% alegou saber (Figura 2). A grande maioria diz que o
porquê de serem mais vantajosos era o fato de poluírem menos (Figura 3).

21%

Sim
Não
79%

Figura 2: Você sabe por que os biocombustíveis são mais vantajosos que o combustível
comum? – Resultado da turma de Controle Ambiental.

2% 3%
Poluem menos
Dão menos trabalho na hora de produzir
São Mais baratos
95%

Produzem mais

Figura 3: Por que são mais vantajosos? – Resultado da turma de Controle Ambiental.
Na turma de Manutenção e Suporte em Informática (47 alunos presentes), 81% dos
alunos questionados diz saber o que é biocombustível (Figura 4), porém, destes, apenas 60%
respondeu corretamente.
19%
Sim
81%

Não

Figura 4: Você sabe o que são biocombustíveis? – Resultado da turma de Manutenção e
Suporte em Informática.
Mostrando o grau de deficiência do conhecimento que lhes foi passado através da TV
(37%), escola (32%), internet (13%), familiares ou amigos em casa (10%), jornais (5%) ou 3% em
revistas. Foi perguntado qual o motivo de o biocombustível ser mais vantajoso que o combustível
comum, 77% afirmaram conhecê-lo (Figura 5), mas destes apenas 44% responderam que seria
porque poluem menos (Figura 6).
23%
Sim
Não
77%

Figura 5: Você sabe por que os biocombustíveis são mais vantajosos que o combustível
comum? – Resultado da turma de Manutenção e Suporte em Informática.
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Figura 6: Por que são mais vantajosos? – Resultado da turma de Manutenção e Suporte
em Informática.
Já a turma de Edificações dentre o 77% que dizem saber a definição, 16% erraram e 64%
dos alunos ouviram falar dos biocombustíveis pela primeira vez na televisão, seguido por 11% na
escola, 11% em jornais e 7% na internet (Figura 7).
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Figura 7: Caso positivo, onde ouviu falar sobre biocombustíveis pela primeira vez?–
Resultado da turma de Edificações.
Apenas 54% dos entrevistados sabem por que os biocombustíveis são mais vantajosos do
que o combustível comum, onde todos marcaram por ser menos poluente. (Figuras 8 e 9).
Sim
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Figura 8: Você sabe por que os biocombustíveis são mais vantajosos que o combustível
comum? – Resultado da turma de Edificações.
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Figura 9: Por que são mais vantajosos? – Resultado da turma de Edificações.
Foi perguntado aos estudantes de Controle Ambiental conheciam as principais matérias
primas utilizadas na produção, somente 35% dizem saber quais são. Dentre as matérias primas
mais conhecida está: cana-de-açúcar, com 33%, soja, com 24%, e girassol, com 17% (Figura 10).
14%

2%

Cana
33%

Microalga

17%
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24%
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Figura 10: Caso positivo, quais os tipos que você conhece? – Resultado da turma de Controle
Ambiental.
Poucos alunos da turma de Manutenção e Suporte conheciam as principais matérias
primas para os biocombustíveis, nesta turma apenas 38% alegaram ter conhecimento de tais
(Figura 11).

38%
62%

Sim
Não

Figura 11: Você conhece as principais matérias primas para os biocombustíveis? –
Resultado da turma de Manutenção e Suporte em Informática.
As mais conhecidas foram cana-de-açúcar, soja e microalga, com 45%, 19% e 16%
respectivamente (Gráfico 12).
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Figura 12: Caso positivo, quais os tipos que você conhece? – Resultado da turma de
Manutenção e Suporte em Informática
Já os alunos de Edificações, 73% não sabem quais são as matérias primas utilizadas para a
fabricação do biocombustível, entre as mais votadas foram a cana-de-açúcar e mamona, com
54% e 31% respectivamente (Figura 13).
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Figura 13: Caso positivo, quais os tipos que você conhece? – Resultado da turma de Edificações.
Quando a pergunta foi a opinião do estudante acerca do biocombustível ser uma boa
alternativa comparado com os fósseis, entre os entrevistados da turma de Controle
Ambiental,apenas 8% dos entrevistados responderam que não (Figura 14). Quando questionado
os motivos, 57% usaram como justificativa o fato deles poluírem menos, seguido da opção “é
renovável” com 33%. Os outros 10% escolheram alternativas como, desconheço e preço(Figura
15).
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Sim
92%

Não

Figura 14: Você acha que o biocombustível é uma boa opção de combustível renovável? –
Resultado da turma de Controle Ambiental.
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Figura 15: Por quê? – Resultado da turma de Controle Ambiental.
Analisando a questão sobre o biocombustível ser uma boa opção renovável, todos os
alunos de Edificação entrevistados responderam que os biocombustíveis são uma boa opção
(Figura 16) e desses, 56% marcou por ser menos poluente, 38% por ser renovável e 6% não
sabem dizer o porquê (Figura 17).Já 86% dos entrevistados de Edificações disseram que usariam
biocombustíveis em seus veículos e 14% dizem que não usariam, 50% pelo preço e 50% por não
acreditar que faça diferença.
0%
Sim
Não

100%

Figura 16: Você acha que o biocombustível é uma boa opção de combustível renovável? –
Resultado da turma de Edificações.
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Figura 17: Por quê? – Resultado da turma de Edificações.
E, por fim na questão que abordava o possível uso dos biocombustíveis em seus veículos,
obteve-se um bom resultado na turma de Controle Ambiental com 92% alegando que usaria

contra outros 8% que não usaria. Entre os principais motivos da não utilização foi o preço (Figura
19).

8%

Sim
92%

Não

Figura 19: Você usaria biocombustível em seu veículo? – Resultado da turma de Controle
Ambiental.
Uma boa parte dos alunos questionados da turma de Manutenção e Suporte concordou
que o bicombustível é uma boa opção para combustível hoje em dia, e quando perguntados se o
utilizariam em seus veículos, dos 77% que responderam sim (Figura 20), 47% alegaram que
usariam por ser menos poluente. Dos que responderam que não usariam o bicombustível, todos
responderam que não o fariam por causa do preço.
23%
Sim
77%

Não

Figura 20: Você usaria biocombustível em seu veículo? – Resultado da turma de Manutenção e
Suporte em Informática.
Com base nos dados apresentados acima pode-se concluir que a maioria das pessoas tem,
pelo menos, uma noção sobre o tema porém com deficiências principalmente quando
perguntam-se sobre as principais matérias primas. A falta de informação que os alunos
apresentaram se deve principalmente ao descaso com relação aos assuntos ligados à
preservação ambiental e a falta de divulgação principalmente da escola.
Comparando as turmas, percebemos que a turma de Controle Ambiental se sobressaiu
dentre as outras por serem mais interessados nesta área. E as outras duas turmas não nos
surpreenderam bastante, pois além de a maioria não saber o que são biocombustíveis, uma
grande quantidade não sabia por que eles são mais vantajosos ou qual a matéria prima utilizada.

CONCLUSÕES
A maioria dos estudantes entrevistados possui conhecimento pouco satisfatório sobre os
biocombustíveis.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos à Petrobrás, que nos deu a oportunidade de participar do Programa de
Formação de Recursos Humanos. Ao PFRH, que nos propiciou muitos conhecimentos novos e
oportunidades. Ao IFRN, às orientadoras Adriana Câmara e Edilene Medeiros. Às nossas famílias,
que sempre nos apoiaram.
REFERÊNCIAS
ANTUNES, R., SILVA, I. C. Utilizações de algas na produção de biocombustíveis. Disponível
em:<http://213.63.128.81/files/collections/pt_PT/1/300/302/Utiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%2
0algas%20para%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20biocombust%C3%ADveis.pdf>
Acesso em: 13 de fevereiro de 2014.
ARAÚJO, K. D. Análise da vegetação e organismos edáficos em áreas de caatinga sob pastejo e
aspectos socioeconômicos e ambientais de São João do Cariri – PB. 2010. 151 f.Tese (Doutorado
em Recursos Naturais) –Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande.
BENEDETTI O., PLÁ, J. A., RATHMANN, R., PADULA, A. D. Uma proposta de modelo para avaliar a
viabilidade do biodiesel no brasil.Disponível
em:<http://aoatools.aua.gr/pilotec/files/bibliography/brasil_rev_esp_2006_art42809991936/brasil_rev_esp_2006_art4.pdf> Acesso em: 16 de fevereiro de 2014.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo, Atlas, 1995.
PARENTE, E. J. de S. et al. Biodiesel: uma aventura tecnológica num pais engraçado. Fortaleza:
Tecbio, 2003. 68p.

RISCOS AMBIENTAIS E OCUPACIONAIS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEL DE UMA REGIÃO DO SUL
DA BAHIA -BRASIL
2

E. S. Mota (IC)¹ ; S. H. M. Maranduba (IC)¹ ; P. T. P. Sousa (IC)¹; D. J. Júnior (IC)¹; T.M. Lima (PQ)
1
2
Instituto Federal Baiano (IFBAIANO) - Campus Valença -, Instituto Federal Baiano (IFBAIANO) – Departamento
de Meio Ambiente – Campus- Valença e-mail: tassomeneses@gmail.com
(IC) Iniciação Científica
(PQ) Pesquisador

RESUMO
O manejo de fluidos derivados do petróleo, realizado
por postos de combustível, configura-se atividade de
alto risco ambiental que torna a saúde humana
vulnerável. Investigaram-se tais riscos a partir da
avaliação da infraestrutura desses estabelecimentos
em uma microrregião do Sul da Bahia. Foram
aplicados questionários e vistorias sobre a infraestrutura dos pátios de abastecimento. Avaliaram-se
16 postos em seis municípios. As entrevistas
revelaram que os postos de Valença apresentaram
67,8% de aderência à Resolução CONAMA nº
237/2000 e 62,5% à mesma Resolução, a partir de
vistorias, seguida de Ituberá com 56,3% e 66,6%,

respectivamente. Os questionários revelaram a
remoção/reposição e armazenamento de óleo
processado, bem como a falta de plano de
gerenciamento de resíduos sólidos como fatores de
risco potencial. As vistorias revelaram que a ausência
de coletores padronizados de resíduos sólidos bem
como a de Box para troca de óleo também conferem
risco potencial ambiental e ocupacional nos postos de
abastecimento avaliados. Recomenda-se a adequação
imediata da conduta desses postos, atendendo aos
critérios estabelecidos em Lei, a fim de se manter
preservado o atendimento seguro aos usuários de tais
serviços
na
região.

PALAVRAS-CHAVE: Risco ambiental, postos de combustível, resíduos, petróleo, saúde.

ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HAZARDS IN GAS STATIONS OF A REGION FROM
SOUTHSTERN BAHIA-BRAZIL
ABSTRACT
The management of derivative fluids of petroleum in
gas stations is considered as a high environmental
hazard, which endangers the human health. We
investigate hazards, by the assessment of gas station
structures in a region of Southstern Bahia.
Questionnaires and inspections were made in the
service station yard. Sixteen gas stations were
evaluated into six municipalities. Questionnaires
revealed that gas stations in Valença presented 67,8%
of adherence to the Resolução CONAMA nº237/2000
and 62,5% to this Resolution by inspections, followed
by Ituberá with 56.3% and 66.6% of agreement,

respectively.
Questionnaires
showed
that
removal/replacement and processed oil storage as
well as the absence of a management of solid waste
plane are potential risk factors. Inspections revealed
that the absence of solid waste collector and Box of
oil removal either represent a potential
environmental and occupational hazard into the gas
stations evaluated. We recommend the immediate
adjustment of the gas station activity, following the
Low obligations, so they can keep safe customer
services
in
the
region.

KEY-WORDS: Environmental risks, gas station, waste, petroleum, health.

RISCOS AMBIENTAIS E OCUPACIONAIS EM POSTOS DE COMBUSTIVEL DE UMA REGIÃO DO SUL
DA BAHIA -BRASIL
INTRODUÇÃO
O Brasil apresenta Resolução específica que dispõe sobre a prevenção a riscos de poluição
ambiental gerados por postos de combustíveis, sua adequação estrutural e seu funcionamento
seguro (BRASIL, 2000). Também possui Legislação que define sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Lei nº 9.605 de 1998). Tais
referências indicam a preocupação preventiva de riscos à saúde humana e ação corretiva para os
empreendedores de atividades potencialmente geradoras de alto impacto ambiental, como o
abastecimento e remoção e reposição de fluidos de veículos.
Tais impactos revelam-se a partir da exposição de compostos aromáticos polinucleares
potencialmente carcinogênicos e ácidos orgânicos resultantes da deteriorização parcial dos óleos
lubrificantes acabados, nocivos à saúde ocupacional e ambiental (BRASIL, 2005). A inalação de
lubrificantes de automóveis, por exemplo, pode causar irritação das vias aéreas e depressão do
sistema nervoso e o contato pode provocar irritações na pele e na conjuntiva, no caso dos olhos.
Esses sintomas devem-se à ação tóxica dos hidrocarbonetos aromáticos, ácidos orgânicos e
dioxinas, além de metais pesados como chumbo e mercúrio (MARIANO, 2005). Quando lançados
indevidamente no ambiente, permanecendo por longos períodos, os derivados de petróleo
podem lixiviar e contaminar o lençol freático, impedindo o fluxo de oxigênio e até provocar
efeitos mais abrangentes a toda biota (PHILLIPE Jr., 2005).
Em vista dos impactos acima descritos, requerem-se ações preventivas de minimização de
resíduos e vistorias (auditorias) de equipamentos e instalações para o manejo seguro de tais
produtos e para o funcionamento legal dos postos de combustíveis (SEIFFERT, 2008; AGENDA 21,
2001). No presente trabalho, estão descritas ações de caráter ambiental e educativo, com o
objetivo de avaliar a infra-estrutura dos postos de abastecimento de localidades na microrregião
do Baixo Sul do estado da Bahia com vistas à identificação de riscos potenciais ambientais e
ocupacionais.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho faz parte do Programa de Formação de Recursos Humanos (Convênio
nº6000.0069366.11.4) promovido pelo Governo Federal, pactuado entre a Rede Federal de
Educação Técnica e Profissional e a Petrobras S.A. O estudo foi realizado na microrregião do
Baixo Sul Baiano-Estado da Bahia, também conhecida como Costa do Dendê, no dia 22 de
fevereiro de 2014, quando foram amostrados postos de abastecimento dos municípios de
Valença, seus distritos de Cajaíba e Guaibim, Taperoá, Nilo Peçanha, Ituberá, Igrapiúna e
Camamu (Figura 1).

Figura 1- (A) Estado da Bahia e suas mesorregiões. (B) Microrregião do baixo sul baiano e os
municípios amostrados. 1- Valença, 2- Taperoá, 3- Nilo Peçanha, 4- Ituberá, 5- Igrapiúna e 6- Camamu.

Foram aplicados questionários fechados, com alternativas do tipo “sim” ou “não”, abordando
alguns requisitos estabelecidos pela Resolução Nº 237 à infraestrutura dos postos de
abastecimento (Quadros I e II). Tais requisitos foram distribuídos em duas categorias de
avaliação, uma que apresentava oito quesitos analisados por entrevista, na qual um estudante
perguntava e explicava o conteúdo do quesito, quando necessário (Quadro I), e outra, também
com oito quesitos, na qual um segundo estudante apenas respondia após vistoria do pátio de
abastecimento (Quadro II). Estes métodos são complementares, sendo que o segundo valida as
informações do primeiro, além de evidenciar e atestar os riscos potenciais ocupacionais e
ambientais do estabelecimento.
Quadro I- Questionário de análise da infraestrutura dos postos de abastecimento através de
vistoria.
Análise da infraestrutura por entrevista

1- O posto possui ou está ligado a um sistema de tratamento de esgoto?
2- O posto possui plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS)?
3- Há sistema de coleta seletiva de resíduos como lâmpadas florescentes,
embalagens, baterias e pilhas?
4- Há coleta e armazenamento adequado de óleo usado em tanque aéreo contendo
bacia de contenção, piso impermeável e cobertura?

Sim

Não

5- O posto realiza lavagem de veículos ?
6- Possui extintores de incêndio?
7- O posto contém laudo atualizado de vistoria do corpo de bombeiros?
8- Os funcionários o conhecem?

Quadro II – Questionário de análise da infraestrutura dos postos de abastecimento através de
vistoria.
Análise da infraestrutura por vistoria
1- O posto possui piso impermeável do pátio de abastecimento ou de qualquer outro
local que tenha risco potencial de contaminação por combustível ou óleo?
2 - O piso apresenta trincas ou afundamentos?
3- Apresenta calhas de drenagem?
4- Apresenta box para troca de óleo?
5- Há vestígios de vazamento nas bombas de abastecimento?
6- Os coletores de resíduos sólidos são padronizados conforme legislação?
7- Há advertência ao uso de celular, cigarro e permanência de motor ligado no pátio
de abastecimento?
8- Os funcionários estão devidamente protegidos com EPI´s , exemplo: boné , luvas ,
calçado tipo bota e máscara?

Sim

Não

Foram realizadas análises descritivas dos dados coletados a saber; 1- Conformidade média aos
requisitos de infra-estrutura analisados por entrevista e por vistoria, na qual foram calculadas, de
início, para cada posto de uma cidade, as freqüências de quesitos em conformidade com o
estabelecido pela Resolução Nº 237. Posteriormente, calculamos a frequência média de tais
requisitos por município. 2- Matrizes de presença/ausência de requisito infra-estrutural para
identificação de fator (s) de risco (s) potencial (ais) ocupacional e ambiental. Só foram julgados
fatores de risco os requisitos ausentes na amostra geral ou a partir da metade da amostra geral.
Foram elaboradas duas da referida matriz, uma a partir de avaliação por entrevista e outra a
partir de avaliação por vistoria.
RESULTADOS
Foram amostrados no município de Valença n=5, distrito de Guaibim n=1 postos de
abastecimento. No município de Taperoá foram amostrados n=2, em Nilo Peçanha n=1, Ituberá
n=3, Igrapiúna n=1 e Camamu n=3, totalizando n=16 postos avaliados.
O município de Nilo Peçanha apresentou maior média de conformidade aos requisitos de infraestrutura por entrevista, 80%, enquanto o município de Taperoá obteve a menor média 21,4 %.
Os municípios de Ituberá e Valença obtiveram as melhores médias de conformidade aos
requisitos de infraestrutura por vistoria, 66,6 % e 62,5%, respectivamente. Inversamente, os
municípios de Nilo Peçanha, Camamu e Taperoá obtiveram a média mais baixa, 37,5% (Tabela 1).

Tabela 1- Conformidade média (%) aos requisitos de infra-estrutura dos postos de
abastecimento amostrados na microrregião do Baixo Sul da Bahia.
Conformidade média (%) aos requisitos de infra-estrutura

Mun./Categ. de avaliação

Entrevistados

Vistoriados

Nilo Peçanha

80

37,5

Igrapiúna

71,4

50

Valença

67,8

62,5

Ituberá

56,3

66,6

Camamu

48,4

37,5

Taperoá

21,4

37,5

A matriz de presença/ausência gerada a partir de entrevista revelou que a remoção/reposição e
armazenamento de óleo processado e a falta de plano de gerenciamento de resíduos sólidos PGRS (quesitos quatro e dois) respectivamente, sugerem fatores de risco potencial ambiental e
ocupacional (Tabela 2).
Tabela 2- Matriz de presença/ausência de requisitos de infraestrutura por quesito do
questionário avaliado por entrevista nos postos de abastecimento amostrados na microrregião
do Baixo Sul da Bahia.
Presença/ausência de requisitos de infra-estrutura - categoria entrevista (ver anexo I)
Munic./quesito
Q.01
Q. 02
Q. 03
Q. 04
Q. 05
Q. 06
Q. 07
Camamu
1
1
1
1
0
0
1
Igrapíuna
1
0
1
0
1
1
1
Ituberá
1
0
1
0
1
1
1
Nilo Peçanha
1
1
1
0
0
1
0
Taperoá
1
0
0
0
0
0
1
Valença
1
1
1
1
1
1
1

Q. 08
1
0
1
0
1
1

A matriz de presença/ausência gerada a partir de vistoria revelou que a ausência de coletores
padronizados de resíduos sólidos bem como a de Box para troca de óleo de motor (quesitos seis
e quatro) conferem fatores de risco potencial ambiental e ocupacional nos postos de
abastecimento avaliados (Tabela 3).
Tabela 3: Matriz de presença/ausência de requisitos de infra-estrutura por quesito do
questionário, avaliado por vistoria nos postos de abastecimento amostrados na microrregião
do Baixo Sul da Bahia.
Camamu
Igrapíuna
Ituberá
Nilo Peçanha
Taperoá
Valença

Presença/ausência de requisitos de infraestrutura – categoria vistoria (ver anexo II)
Q.01
Q.02
Q.03
Q.04
Q.05
Q.06
Q.07
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Q.08
1
0
1
0
1
1

DISCUSSÃO
Os estabelecimentos amostrados no presente trabalho compreendem postos de abastecimento
que atendem a um alto fluxo de veículos na microrregião do Baixo Sul da Bahia. Além disso,
devem fortalecer a economia local, pois estão distribuídos ao longo da BA 001, principal rodovia
da Costa do Dendê, que dá acesso a localidades de potencial turístico ambiental e cultural como,
Morro de São Paulo, Boipeba, praia de Pratigi e Cachoeira de Pancada Grande e Itacaré.
Consideramos que a amostragem deste trabalho foi abrangente, pois foram investigados
dezesseis dos dezessete postos de combustível ocorrentes região estudada. Não foi amostrado
um posto no município de Taperoá pois a gerência administrativa não permitiu a realização da
entrevista. A ausência de estudos similares na região não nos permitiu a comparação dos dados
aqui descritos, nem o reconhecimento de outros pontos de amostragem para ampliação dos
dados deste trabalho.
A infra-estrutura dos postos de combustível avaliados mostrou-se de baixa conformidade aos
requisitos legais. Deve-se salientar que as amostras dos municípios de Nilo Peçanha e Igrapiúna
enviesam nossos resultados, na medida em que não dispõem de réplicas que permitam maior
variabilidade de dados. Entretanto, avaliando o município de Valença, encontramos médias de
conformidade razoáveis, tanto para a avaliação através de entrevista quanto através de vistoria,
nas quais seus valores foram próximos. Tal resultado sugere que o método de validação das
entrevistas deve se mostrar efetivo quanto maior for o tamanho da amostra.
A troca e armazenamento de óleo conferiram risco potencial ocupacional e ambiental apenas
aos municípios de Camamu e Valença, pois os demais não realizam tal procedimento.
Salientamos que tais riscos também foram descritos por Lorenzett e colaboradores (2011) em
postos de abastecimento no estado do Rio Grande do Sul, de modo que estes autores sugerem
que a troca e o armazenamento de óleos e combustíveis representam forte influência sobre os
lençóis subterrâneos e às águas superficiais. Nos postos de Camamu e Valença constatamos forte
odor, acúmulo do resíduo em calhas de drenagem irregular e até mesmo embalagens de
lubrificantes descartadas em coletores inapropriados. Adicionalmente, constatamos que a
ausência de Box para a remoção do referido fluido nos postos em comento, também deve
conferir fator de risco e intensificação da exposição dos trabalhadores à contaminação crônica,
tanto por contato manual quanto por inalação (MATOS, 2011; MARIANO, 2005).
A falta de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS deve justificar a ausência dos
coletores de resíduos sólidos padronizados nos postos amostrados (SANTOS, 2004). Segundo
Carvalho e colaboradores (2013), que investigou a existência de PGRS nos postos de combustíveis
de um município no estado do Mato Grosso, apenas 20% dos estabelecimentos amostrados
possui tal plano, e que medidas de fiscalização devem ser adotadas para reduzir os impactos
gerados pelo descarte irregular dos resíduos produzidos. Para o presente trabalho, tal situação
implica tanto a má higienização destes ambientes, com consequente atração de animais nocivos
à saúde humana a exemplo de roedores e insetos vetores de doença como o Aedes aegypti,
transmissor da dengue.
Ao longo dos 65km, entre Valença e Camamu, municípios limítrofes do trabalho, o número de
postos parece suficiente para o abastecimento, entretanto não deve ser suficiente para atender
outras demandas como a remoção e reposição de óleos lubrificantes. Além disso, a falta de infra-

estrutura adequada deve elevar a vulnerabilidade dos trabalhadores, tanto às doenças
dermatológicas e pulmonares, quanto às infecciosas. A falta de PGRS põe em risco a
funcionalidade dos postos na medida em que eventuais fiscalizações e auditorias venham e ser
efetivadas nesses estabelecimentos (SANTOS, 2004). Recomendamos o ajustamento de conduta
(SEIFERT, 2010) imediata desses postos, atendendo minimamente aos critérios estabelecidos em
Lei a fim de se manter preservado, tanto o ambiente salubre, quanto o seguro atendimento aos
usuários de tais serviços na região.
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RESUMO
O Rio Cereja é um recurso hídrico que em épocas
passadas proporcionou renda, alimentos e lazer à
população. E com o avanço das construções
residenciais e comerciais em regiões próximas às suas
margens, esse ecossistema encontra-se degradado. Em
vista àesta situação ambiental, o presente trabalho
objetivou analisar a qualidade da água, através de
pesquisas feitas em nove pontos do Rio e na
metodologia empregaram-se métodos de pesquisas
bibliográficas, registro fotográfico com o intuito de
adquirir informações relevantes sobre o processo de
degradação desseambiente. Durante a pesquisa
detectou-se vários problemas socioambientais e de
acordo com o Protocolo de Avaliação Ecológica os
trechos analisados do Rio encontram-se impactados.
Os resultados da análise físico-químicas da água

demostraram que, a água dos trechos amostrados,está
imprópria para o consumo humano, tão pouco para as
práticas de lazer e utilização para outras atividades.
Dessa forma, a água analisada está fora dos limites
estabelecidos pelo CONAMA-Conselho Nacional de
Meio Ambiente. Durante o desenvolvimento da
pesquisa evidenciou-se vários fatores de degradação
ambiental no Rio como: assoreamento, lixo, remoção
da mata ciliar, afluentes químicos e orgânicos oriundos
do esgoto. Em suma, o presente estudo sugere a
implementação de uma futura revitalização do Rio
partindo das autoridades públicas, estimulando e
apoiando ações de Educação Ambiental através de
palestras que sensibilizem a população quanto à
preservação e proteção do ambiente.

Palavras – Chave: impacto, ecossistema, ambiental, conservação

ANALYSIS OF DETERIORATION OF CHERRY RIVER IN BRAGANÇA – PARA
ABSTRACT
The Rio Cereja is a water feature in ages past provided
income, food and leisure to the population. And with
the
advancement
of
residential
andcommercialbuildings in regions close to their
shores, this ecosystem is degraded. In view of this
situation, the present work aimed to channel the water
quality through research done in nine points in de Rio
and in the methodology employed methods of
bibliographic research, photographic record to acquire
relevant information about the process of degradation
of the environment. During the survey detected a
number of environmental problems and according to
the Ecological Evaluation Protocol analyzed snippets of
Rio are impacted. The results of the physicochemical
analysis showed that water, the water from the

sampled snippets, is unfit for human consumption, so
little to leisure practices and use to other activities.In
this way, the water piped out donates limits
established by CONAMA- National Environment
Council. During
the
development
of
evidenciouresearch-if several factors of environmental
degradation in the river like: siltation, removal of
riparian vegetation, garbage, chemical and organic
tributaries coming from the sewer. In short, the
present study suggests the implementation of a future
revival of the river leaving public authorities stimulating
supporting environmental education actions through
lectures that sensitize the population as to the
preservation and protection of the environment.
nfvvvudvnvund

KEY-WORDS: impact, ecosystem, environmental, conservation.

ANÁLISE DA DEGRADAÇÃO DO RIO CEREJA, EM BRAGANÇA – PARÁ.
1. INTRODUÇÃO
O planeta terra apresenta uma cobertura hídrica que está dividida em oceanos,
mares, águas subterrâneas e rios, a qual corresponde á 2/3 da superfície terrestre, sendo
que 97,5% da água salgada são constituídas pelos oceanos e mares e 2,49 % são de água
doce (potável), onde 0,007% desse percentual encontram-se nas geleiras, no subterrâneo,
estando disponíveis também em rios, lagos e na atmosfera (TUNDISI, 2005).
O Brasil em relação ao mundo contém 16 % do potencial hídrico distribuído
desigualmente, sendo que 8% são de água doce, onde a região norte é referencia
apresentando uma grande quantidade hídrica de 68,5 %, ficando o restante desse
percentual distribuído nas demais regiões do país (TUNDISI, 2005).
E quando impactados podem afetar toda a bacia hidrográfica levando a um
desequilíbrio ecológico, o que prejudica ainda mais a vida na terra, pois a água é um dos
recursos mais valiosos do planeta (ROSS, 2003).
Nesse contexto é preciso destacar a importância que o Rio Cereja apresenta para a
bacia hidrográfica regional, podendo ajudar a população como meio de sobrevivência. O
descaso com esse ecossistema pode acarretar sérios danos ao equilíbrio ecológico natural.
De modo que,a população necessita perceber os problemas que suas ações causam ao
ambiente hídrico.
Podemos citar que os impactos como: assoreamento, enchentes, desaparecimento
da mata ciliar, vazão, mortandade da fauna e da flora, dentre outros, são visíveis no rio
cereja. Dessa forma estudos que visem diagnosticar a situação ambiental, por exemplo, o
tratamento na água, bem como a implantação de programas de revitalização e gestão
ambiental são fundamentais para a conservação desse Rio.
....
1.1 Objetivos
O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a qualidade da água do Rio Cereja em
Bragança- Pará, em nove pontos do rio.
Diagnosticar os impactos ambientais do Rio Cereja, identificando os principais
fatores que contribuem para o processo de degradação ambiental;
2. MATERIAL E MÉTODOS (METODOLOGIA)
Foram analisados nove pontos do Rio Cereja, nos quais verificamos a temperatura
do ar o oxigênio e o Ph da água destes postos, e constatou-se uma oscilação nos dados, em
cima disso montaram-se tabelas e gráficos representando os mesmos. Outrossim foram
utilizados como instrumentos de pesquisa Phagamento e GPS.

[L1] Comentário: Seja mais objetivo
nos trechcos que retratam as informações
geográicas.
[L2] Comentário: Nessea parte do
texto voce já concluim o referido artigo,
portanto refaça e cvoloque referências
mais específicas

[L3] Comentário: O referido artigo
encontra-se necessitando de argumentos
mais específicos nas informações
adicionais para que possa ser mellhor
observado e compreendido
[L4] Comentário: Acredito que seja
específico
[L5] Comentário: Que fatores e
utilizando quais parâmetros?
[L6] Comentário: Refaça esse objetivo
pois o mesmo encontra-se sem sentido

[L7] Comentário: As questões
metodológicas estão precisando ser
melhor adequados ao artigo

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio do presente estudo percebe-se que o Rio Cereja apresenta situação ambiental
preocupante, onde através de uma pesquisa de campo pôde-se constatar que os nove
trechos pesquisados do rio encontram-se impactados. E que a qualidade da água está em
péssimo estado, não tendo condições para o consumo.
Em relevância a essa situação pode-se mostrar vários fatores que favoreceram a
‘’impactação’’ desse meio, enfatizando a ação antrópica como uma das causas visíveis
como: o grande despejo de lixos e esgoto que favorecem a eutrofização, o
desmatamento e a remoção da mata ciliar e consequentemente o assoreamento,
enchentes e proliferação de doenças. Sendo que estes fatores contribuem para o
processo de degradação desse ecossistema.
Tabela 1- Dada das análises do Rio Cereja, Bragança-PA.
PONTOS:

TEMPERATURA:

pH:

Oxigênio dissolvido:

1°

26,4 °C

5,9

14,2 ml/l

2°

26,5°C

6,8

14ml/l

3°

27,1°C

6,2

4°

27,1°C

6,9

17ml/l

5º

27,1°C

6,7

17,1 ml/l

6°

27,1°C

6,7

17,1 ml/l

7°

27,1°C

6,7

17,1 ml/l

8°

27,1°C

6,8

17,1 ml/l

9°

27,1°C

6,8

17,1 ml/l

7

ml/l

Fonte – Laboratório de Aquicultura –Ifpa-Campus Bragança

[L8] Comentário: A discussão
encontra-se fora das propostas do refrido
artigo, portanto refaça para que possa ser
mais expresso o que porpoêm-se os
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Figura 1- Despejo de lixo nas masgens do Rio Cereja

Figura 2- Degradação da mata ciliar do Rio Cereja

Figura 3- Construção civil nas margens do Rio Cereja

Figura 4- Assoreamento do Rio Cereja

Gráfico 1- Oxigênio - oscilamento do potencial de Hidrogênio (PH).

Gráfico 2- Variação do Oxigênio e da Temperatura

Conclusão:
Através da pesquisa tornou-se notável que o rio cereja encontra-se em estado de
degradação, visto que a água do mesmo não serve para consumo animal e tão pouco
humano, visto isso também se conclui que o rio traz grandes malefícios a sociedade no
estado em que se encontra.
Propõem-se o empenho das autoridades públicas para a revitalização do Rio por
meio de projetos que incentivem o reflorestamento das margens, inserção da Educação
Ambiental no currículo escolar, ou por meio de palestras e campanhas destinadas a
população, e principalmente uma possível revitalização desse sistema hídrico.
Portanto, é necessária a consonância entre autoridades públicas e a população,
onde ambos devem compreender que o rio precisa de um olhar diferenciado e ser
valorizado pelos habitantes da cidade, principalmente no que tange à sua importância do
equilíbrio biológico, por ainda existir nesse local uma biodiversidade que deve ser
conservada.
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RESUMO
O objetivo desse trabalho foi utilizar um novo modelo
de armadilha confeccionada com garrafas PET de
refrigerante de 2 litros para captura de insetos,
fornecendo desse modo um destino útil para essas
embalagens que se tornaram um dos problemas
ambientais modernos. Foram feitas 3 aberturas de 5x5
cm, com distância de 5,5 cm de uma para outra,
deixando um aparato para o pouso dos insetos.
Utilizaram-se 3 tipos de iscas. Coletaram-se seis ordens
de insetos. A de maior incidência foi a Hymenoptera. As
armadilhas que capturaram a maior quantidade foram a
com suco de laranja e com suco de goiaba e a que
capturou menor foi a com suco de manga. Em relação à

diversidade, a armadilha com suco de laranja, coletou 6
ordens; a que coletou a menor diversidade foi a com
suco de manga. Esses resultados demonstraram que o
novo modelo de armadilha é eficiente na captura de
insetos, sugerindo mais um destino útil para essas
embalagens e que o tipo de suco-isca pode influenciar
na abundância e na diversidade dos insetos coletados.
.

PALAVRAS-CHAVE: entomofauna, coleta passiva, reutilização, garrafas pet.

EXPERIMENT WITH TRAPS FOR PET BOTTLES IN INSECT CATCH ON A CAMPUS AREA IFPB
CAMPINA GRANDE, PB
The aim of this study was to use a new model of trap
made from PET soda bottles from 2 liters to capture
insects, thereby providing a useful tool for those
packages that have become a target of modern
environmental problems. 3 openings of 5x5 cm were
made, with distance of 5.5 cm from one to another,
leaving an apparatus for landing insects. We used three
kinds of lures. We collected six orders of insects. The
highest incidence was the Hymenoptera. The traps that

captured the largest amount were with orange juice and
guava juice and that was the lowest captured with
mango juice. Regarding diversity, the trap with orange
juice, collected 6 orders; that collected the lowest
diversity was with mango juice. These results
demonstrated that the new model is efficient trap for
catching insects, suggesting more a useful target for
these packages and that kind of juice - bait can influence
the abundance and diversity of insects collected.

KEY-WORDS: insect fauna, passive collection, reuse, pet bottles

EXPERIMENTO COM ARMADILHAS DE GARRAFAS PET NA CAPTURA DE INSETOS EM UMA ÁREA
DO IFPB CAMPUS CAMPINA GRANDE, PB
Da origem da Terra até o surgimento da vida ocorreram vários eventos que permitiram a
explosão de espécies que existem em nosso planeta. Tais espécies passaram a apresentar uma
relação íntima com o ambiente físico-químico da Natureza, inclusive a modificação e a criação do
próprio ambiente, decorrente de sua história evolutiva (FUTUYMA, 1992).
Existem razões que permitem considerar a importância da conservação da biodiversidade
animal como fonte de recursos naturais, para a agricultura, a medicina, as indústrias e até
mesmo pela admiração estética que representa um efeito psicológico aos seres humanos (ABREU
& ZAMPIERON, 2009).
Os insetos, Classe Hexapoda, subclasse Insecta, conforme Costa et al. (2008), existem há
aproximadamente 250 milhões de anos e representam o grupo de maior biodiversidade animal
na Terra, com cerca de 1 milhão de espécies catalogadas, com 80% dos animais conhecidos no
mundo.
O estudo da diversidade dos insetos segundo Kim (1993), permite conhecer a situação de
preservação ou degradação de um ambiente, haja vista que esses animais são importantes
bioindicadores da qualidade do ambiente. Além disso, é possível identificar mudanças em
ambientes, provocadas por fatores naturais ou antrópicos analisando-se a diversidade e a
abundância da fauna de insetos (OLIVEIRA et al. 2009).
A entomofauna de uma região pode ser amostrada através de coletas ativas, utilizando
rede entomológica, guarda-chuva entomológico, aspirador, pinças, coleta seletiva com lâmpada
sobre pano branco, frasco matador entre outras; e coletas passivas, através de armadilhas
(Malaise, janela, “pit-fall”, luminosa entre outras) e com o Funil de Berlese (CONSTANTINO et al.,
2002).
Em um trabalho realizado por Melo et al. (2001) foram utilizadas armadilhas construídas
com garrafas PET, transparentes e verdes, de refrigerantes, em que foram testadas a eficiência
na captura de 10 ordens de insetos, com atrativos de suco de manga e de uva, conforme as
fruteiras cultivadas na região de Jaguariúna, SP.
Pesquisas de teste de eficiência com armadilhas McPhail comparadas com armadilhas de
garrafas PET transparentes e de cor verde, realizadas por Scoz et al. (2006), no município de
Bento Gonçalves, RS, em que foram utilizadas iscas com a levedura Tórula (2,5%) e a proteína
hidrolisada (Nolure® a 5%) comparados com suco de uva (17º Brix) a 25%, demonstraram
eficiência.
O Politereftalato de Etileno (PET) é utilizado como fibras para a tecelagem e embalagens
de bebidas. O destino de tais embalagens é um dos grandes desafios da atualidade e dessa forma
essa pesquisa propõe um destino útil para essas embalagens.
Esse trabalho representa o resultado de um experimento realizado com armadilhas de
garrafa PET, modelo proposto por Lima Filho (2014), e pretende ser utilizado para inventariar a
entomofauna do entorno do IFPB Campus Campina Grande, PB.

Materiais e Métodos
Área de Estudo
O município de Campina Grande, PB, está incluído na área geográfica de abrangência
do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta
delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. A
cidade localiza-se no interior do estado da Paraíba, no agreste paraibano, na parte oriental do
Planalto da Borborema, nas coordenadas geográficas 7° 13′ 51″ S, 35° 52′ 54″ W. Está a uma
altitude média de 552 metros acima do nível do mar. A área do município abrange a área 620,6
km². Fazem parte do município de Campina Grande os seguintes distritos: Catolé de Boa Vista,
Catolé de Zé Ferreira, São José da Mata, Santa Terezinha e Galante. Apesar disso, por estar acima
de 500 metros de altitude acima do nível do mar, possui um clima com temperaturas mais
moderadas, considerado tropical com estação seca, com chuvas durante o outono e o inverno
(As, de acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger) (IBGE, 2010).
O local amostrado está situado em uma área do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia-IFPB Campus Campina Grande, PB. A área amostrada foi de 900 m2, localizada por
trás da escola, onde existe um terreno com alguns arbustos (Figura 1).
.

Figura 1. Imagen de satélite da área amostrada em que foram instaladas as armadilhas no IFPB
Campus Campina Grande, PB.

Metodologia
As armadilhas foram confeccionadas com garrafas PET de 2 litros, transparentes, em que foram
feitas três aberturas de 5x5 cm, com distância de 5,5 cm de uma para outra, de modo que as três
aberturas se desencontrem, impedindo que o inseto saia pela outra janela, deixando um aparato para o
pouso dos insetos (Figura 2).

Figura 2. Fotografia da armadilha com garrafa PET no IFPB Campus Campina Grande, PB.
Utilizaram-se 3 (três) tipos de iscas (sucos de laranja, goiaba e manga, todos sem açúcar). Os
sucos-iscas foram preparados com 500g de polpa da fruta e 2500ml de água, totalizando 3000ml
(Figura 3). Em todas as iscas, foram acrescentadas 3 gotas de detergente neutro para quebrar a
tensão superficial da água, provocando a morte dos insetos por afogamento. Três armadilhastestemunha foram instaladas contendo 100ml de água e 3 gotas de detergente neutro. Para cada
suco-iscas (tratamentos) foram utilizadas três armadilhas (repetições). O Delineamento
experimental foi Inteiramente Casualizado (DIC), em que as armadilhas foram distribuídas na
área de coleta por sorteio. As armadilhas foram instaladas a 1,5 m do solo, distando em 3 m uma
da outra.
O experimento foi instalado na área no dia 18 de março de 2014 e a coleta do material foi
realizada no dia 25 de março de 2014. O material coletado foi armazenado em potes plásticos de
250g e adicionado álcool a 96%. A triagem do material coletado aconteceu no dia 9 de maio de
2014.
Foi realizado Teste de Qui-Quadrado para observar se havia diferenças significativas entre os
tipos de suco-iscas (tratamentos) em relação à abundância de insetos, com GL = 2 e p = 0,05,
dado pela fórmula:

o: resultados obtidos para cada tratamento
e: resultados esperados para cada tratamento

Resultados e Discussão
Com o auxílio de chave de identificação de insetos, no nível de ordens, presente em Triplehorn e
Johnson 2013, foram identificadas 6 ordens: Hymenoptera, Diptera, Coleoptera, Lepidoptera,
Neuroptera e Hemiptera (Figura 3). A de maior incidência foi a Hymenoptera (130 indivíduos). As
armadilhas que capturaram a maior quantidade foram a com suco de laranja (99 indivíduos) e
com suco de manga (84 indivíduos) e a que capturou menor foi a com suco de goiaba (55
indivíduos). Em relação à diversidade, a armadilha com suco de laranja coletou as 6 ordens; as
que coletaram a menor diversidade foram a com suco de goiaba (4 ordens) e a com suco de
manga (3 ordens).
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Figura 3. Gráfico dos insetos coletados demonstrando as ordens com maior abundância para
cada suco-isca utilizado na área amostrada do IFPB Campus Campina Grande, PB.
Em um teste anterior realizado por Lima Filho et al. (2014) nessa mesma área, utilizando outros
tipos de sucos-iscas, foram identificadas oito ordens: Coleoptera, Diptera, Lepidoptera,
Blattodea, Hemiptera-Heteroptera, Neuroptera, Hemiptera-Homoptera e Hymenoptera. A de
maior incidência foi a Hymenoptera (202 indivíduos). As armadilhas que capturaram a maior
quantidade foram a com cerveja sem álcool (122 indivíduos) e com suco de abacaxi (120
indivíduos) e a que capturou menor foi a com suco de maracujá (56 indivíduos). Em relação à
diversidade, a armadilha com suco de caju, coletou 7 ordens; as que coletaram a menor
diversidade foram a com cerveja e com suco de abacaxi (5 ordens cada uma).
Os resultados obtidos no teste do Qui-quadrado para os tratamentos estão representados na
tabela a seguir (Tabela 1).

Tabela 1. Resultado do teste do Qui-quadrado realizado com material coletado no IFPB Campus
Campina Grande, PB.
Tratamentos Resultados Obtidos
Manga
84
Laranja
99
Goiaba
55
Total

238

Média

79,33

Resultados Esperados
79,33
79,33
79,33
Qui-quadrado Calculado

12,61

Qui-quadrado Tabelado GL = 2 (p=5%)

5,99

Pelo exposto na tabela anterior, nota-se que existe diferença significativa em relação ao tipo de
isca-suco, pois o valor calculado para o Teste do Qui-quadrado foi maior do que o valor tabelado
para GL = 2 e p = 0,05. Dessa forma, o tipo de suco-isca deve influenciar na quantidade
(abundância) de insetos capturados, nesse tipo de armadilha.
CONCLUSÃO
Os resultados demonstraram que, apesar de está localizada em uma área urbana, antropizada,
existe uma relevante diversidade e abundância de insetos na área amostrada durante essa
pesquisa.
O Teste do Qui-quadrado demonstrou que é possível que um dos suco-isca apresente maior
atração de insetos, contudo serão necessárias outras coletas no futuro, a fim de apurar melhor
essa diferença significativa.
As armadilhas com garrafa PET apresentaram eficiência durante a coleta, representando assim
uma nova alternativa em relação às armadilhas tradicionais de coleta de insetos.
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RESUMO
O descarte de pilhas pode se tornar um problema
ambiental e a conscientização deste fato é de suma
importância na preservação do meio ambiente. Trata-se
de uma forma de conservar o meio em que vivemos,
trazendo à tona as questões dos valores éticos e
socioambientais. A pesquisa, versando o descarte de
pilhas traz como base um questionário que possuía duas
questões, visando recolher informações sobre o assunto

em estabelecimentos comerciais localizados no centro
do município de Lagarto, Sergipe. Os resultados da
mesma foram dispostos em gráficos.

PALAVRAS-CHAVE: pilhas, meio ambiente, descarte, educação ambiental.

DISCARD OF BATTERIES IN COMMERCIAL ESTABLISHMENTS IN LAGARTO, SERGIPE
ABSTRACT
The disposal of batteries can become an
environmental problem and the awareness of this fact is
of paramount importance in the preservation of the
environment. This is a way to conserve the environment
we live, bringing up issues of the ethical and
socioenvironmental values. The research about the

disposal of batteries brings base on a questionnaire that
bought two questions, order to collect information
about the subject in commercial establishments located
in the center of the country of Lagarto, Sergipe. The
results were arranged in graphics.

KEY-WORDS: batteries, environment, disposal, environmental education.

DESCARTE DE PILHAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE LAGARTO – SE

INTRODUÇÃO
Do ponto de vista da química, a pilha é um dispositivo eletroquímico constituída
unicamente de dois eletrodos e um eletrólito, arranjados de maneira a produzir energia elétrica.
Com a grande proliferação de aparelhos eletrônicos, tais como: brinquedos, telefones,
computadores rádios, calculadoras e ferramentas elétricas, houve um aumento na demanda por
pilhas a fim de atender às exigências do mercado. No entanto, muitos países, inclusive o Brasil,
tem se preocupado com a saúde humana e o meio ambiente que podem ser afetados devido à
constituição de materiais tóxicos que esses sistemas eletroquímicos apresentam.
Esse pequeno dispositivo muito usado por todos, sem exceção, de mocinho pode virar um
vilão se descartado incorretamente. Por isso, devemos saber quais riscos que a pilha pode trazer
para a humanidade (AFONSO, 2003).
As pilhas possuem um líquido tóxico em seu interior composto por várias substancias,
dentre elas o cádmio, chumbo, níquel, zinco e mercúrio que geram risco de contaminação
quando em contato com o meio ambiente e os seres vivos, pelo fato dos metais que fazem parte
da composição dessas pilhas serem tóxicos. A legislação norte-americana, por exemplo, por
entender os malefícios que podem ser causados pelas pilhas, prevê a coleta obrigatória das pilhas
e baterias que contêm mercúrio, evitando que venham a ser descartadas juntamente com o lixo
urbano em aterros sanitários comuns (BROUSSELY, 2004).
Embora algumas pilhas por possuírem sua composição básica, como as alcalinas que não
causam danos ao meio ambiente, possam ser jogadas no lixo comum. É necessário entender que
várias outras, depois de usadas, acabam sendo encaminhadas a aterros e usinas de
compostagem, descartadas no lixo doméstico e acabam estourando e deixando vazar o liquido
tóxico que está em seu interior.
O descarte de pilhas no lixo doméstico é um fato extremamente grave. Com o passar do
tempo, ocorrerá inevitavelmente a contaminação de plantas, solos e lençóis freáticos devido á
corrosão da blindagem da pilha disposta em aterros sanitários e lixões. O principal fato é a
possibilidade de contaminação das águas subterrâneas, que é uma função da construção dos
aterros, da localização e de sua proximidade com os lençóis freáticos. Introduzidos no meio
aquático, por lixiviação dos aterros e lixões e dos gases de incineração, os materiais presentes
nas pilhas são considerados sérios poluentes ambientais, devido à propriedade de
bioamumulação através da cadeia alimentar, e aos seus efeitos tóxicos no organismo humano e
de outros animais (AFONSO, 2003).
Desse modo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA publicou no Diário
Oficial da União na data de 22 de julho de 1999 a Resolução nº 257, mencionando os
procedimentos necessários para a produção, descarte e reciclagem de pilhas que, devido aos
danos a serem provocados, é de fator obrigatório que as revendas e os fabricantes recebam de
volta as pilhas e desta forma dar a elas o seu destino adequado. As resoluções 257 e 263/99
deste Conselho, indicam que, desde 2001, as pilhas do tipo botão que contiverem mais que 25
mg de mercúrio em sua formulação por unidade devem ser devolvidas ao fabricante, importador
ou rede comercial para que seja dada uma destinação final correta.

Contudo, um novo texto proposto amplia número de produtos a serem obrigatoriamente
coletados pelos fabricantes e comerciantes, ao reduzir os percentuais considerados toleráveis no
ambiente daqueles elementos químicos na composição dos mesmo. Segundo a nova abordagem
quanto ao descarte de pilhas, a partir de julho de 2009, toda pilha e bateria com teores acima de
0,0005% m/m de mercúrio, 0,002% m/m de cádmio, e 0,10% m/m de chumbo, além daqueles
com sistemas eletroquímicos chumbo-ácido, níquel-cádmio e óxido de mercúrio, e pilhas do tipo
botão com teores de mercúrio acima de 2% em massa deveria ser recolhida. Foi também
proposta a proibição da adição de mercúrio e cádmio no processo de fabricação de pilhas do tipo
zinco-manganês (comuns e alcalinas) (SILVA & AFONSO, 2008).
Diante do exposto, é possível se verificar também a importância desse tema para a prática
forense, visto que muitas ocorrências de contaminação estão basicamente relacionadas com o
descarte inadequado de resíduos perigosos (RANGEL, 2003). Um exemplo é o caso do Itai-Itai
ocorrido no Japão, no qual houve a contaminação séria causada por cádmio (MAINIER; SANTOS,
2006) e outros casos de grande relevância mundial como a contaminação por mercúrio, ocorrida
em Minamata, no Japão (LEGAT & BRITO, 2010).
Tendo em vista a discussão quanto ao correto descarte de pilhas e o perigo oferecido pelo
material que é liberado por elas quando em contado com o meio ambiente, este trabalho
objetiva avaliar o descarte de pilhas usadas nos estabelecimentos comerciais em Lagarto – SE,
visando o lado sustentável e seu impacto no meio ambiente.
MATÉRIAL E MÉTODOS
A partir da revisão de literatura realizada e com base em ações sustentáveis referentes ao
descarte de pilhas, foi elaborado um questionário objetivando o recolhimento de informações
acerca da coleta e destino de tais. O estudo foi realizado na cidade de Lagarto localizada na
região centro-sul do estado de Sergipe, priorizando a Rua Laudelino Freire, onde se concentram a
maior parte dos estabelecimentos comerciais. A escolha dos entrevistados se deu com base em
alguns critérios, entre os quais foram priorizados os estabelecimentos próximos ao centro, sendo
necessário haver um fluxo comercial de pilhas ou de aparelhos eletro-eletrônicos.
No momento da entrevista foi esclarecido o objetivo da pesquisa e a possibilidade de
recusa de participar da entrevista; foi esclarecido também que o anonimato seria preservado na
divulgação dos resultados e que esse artigo seria apresentado no CONNEPI 2014.
Realizaram-se 24 entrevistas entre os dias 02/05/2014 a 09/05/2014. Os dados foram
analisados e tabulados e expressos em forma de gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com as entrevistas realizadas foi possível obter os dados que seguem
representados nas próximas figuras. Na Figura 1, quando os entrevistados foram questionados
acerca do uso, descarte de pilhas e da existência de postos de coleta para as mesmas nos
estabelecimentos, estas foram as respostas:

Figura 1 - Representação gráfica sobre o uso de pilhas e baterias em estabelecimentos
comerciais de Lagarto-SE. Fonte: os autores
Todos entrevistados possuíam aparelhos eletrônicos, um dado que já era esperado, pois
atualmente ocorre amplo uso de equipamentos como, por exemplo, controle remoto, relógios
digitais e celulares. Quanto à data de validade das pilhas, mais da metade dos entrevistados
(62%) não dão atenção a esta informação. Isso pode causar problemas sérios, pois o uso de pilhas
e baterias fora deste prazo pode levar ao rompimento da blindagem das mesmas, liberando
substâncias tóxicas no meio ambiente. Quando questionados sobre o conhecimento de postos de
coletas das pilhas e baterias, 71% da amostra estudada não possui esse conhecimento, o que
interfere diretamente nos locais de descarte deste item que possui alta toxicidade.
Em relação ao critério utilizado para realizar a compra (Figura 2), 54% dos entrevistados
preferem aquelas pilhas que são recarregáveis, pois embora possuam um maior valor inicial, a
possibilidade de utilizá-las mais de uma vez as torna mais atrativas. Isso é um fator importante
para reduzir o descarte de pilhas, sendo uma opção como forma de ser trabalhada em trabalhos
posteriores de educação ambiental. Uma grande parcela da amostra (42%) tem a preferência
pela compra de pilhas alcalinas, por considerarem estas como mais duráveis. Então, embora
possuam um maior valor econômico, o descarte é diminuído, dado sua alta durabilidade, sendo
importante para a sustentabilidade do planeta. Entende-se que o ideal seria a compra de pilhas
que contemplassem ambas as características citadas acima: recarregáveis e alcalinas, assim o
descarte seria bastante reduzido.

Figura 2 – Representação gráfica sobre os critérios utilizados na compra de pilhas e
baterias em estabelecimentos comerciais de Lagarto-SE. Fonte: os autores
Quando questionados sobre o destino das pilhas que foram utilizadas, 83% da amostra
informou que descarta as mesmas no lixo comum (Figura 3). Apenas 17% dos estabelecimentos
afirmaram que depois de usadas as pilhas são descartadas de volta para os fornecedores e estes
dão a elas o devido destino. O descarte das pilhas no lixo comum devido à falta de informação e
conscientização, até mesmo por falta de opção com relação ao destino de tais é preocupante,
dada a alta toxicidade liberada por elas quando em contato com o meio ambiente.

Figura 3 – Representação gráfica sobre o descarte de pilhas em estabelecimentos
comerciais de Lagarto-SE. Fonte: os autores
A ideia de conscientização com relação ao descarte correto de pilhas deve ser levada em
conta devido ao alto fluxo das mesmas nos comércios de Lagarto-SE, visto que é um produto de
consumo intensivo pela população e possui características que estão relacionadas à saúde dos
consumidores e ao meio ambiente.
CONCLUSÃO
A maior parte dos pesquisados descartam as pilhas no lixo comum, apresentando ou não
a consciência dos problemas que podem ser causados a partir desse ato, enquanto uma minoria
as entrega de volta para os fornecedores. Desse modo, algumas soluções possíveis para tal
problema seriam: o advento de mais postos de coleta no município de Lagarto-SE e a
conscientização ambiental dos proprietários de comércios, incluindo o alerta para o fato de
haver, mesmo que em pequena parcela, a existência de tais postos. Todavia, é necessário alertar
a população sobre os problemas que podem ser causados a partir do descarte incorreto de pilhas
na região, tanto para as pessoas que ali vivem como para o meio ambiente.
REFERÊNCIAS
AFONSO, J. C. – PROCESSAMENTO DA PASTA ELETRONICA DE PILHAS USADAS – Química Nova –
Nota Técnica Vol. 26, Nº . 4,573-577,2003 – Departamento de Química Analítica, Instituto de
Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro – RJ
BROUSSELY, M.; Archdale, G.; Journal of Power Sources, Volume 136, Número 386. 2004

CARVALHO, Luciano Barbosa de. Educação Ambiental: descarte de pilhas e baterias usadas.
Disponível em: http://www.adefal.com.br/blogs/blog-do-funcionarios/educacao-ambientaldescarte-de-pilhas-e-baterias-usadas. Acesso em 01 de maio de 2014.
LEGAT, L. N. A; BRITO, J. L.. O mercúrio em cetáceos (Mammalia, Cetacea): uma revisão. Revista
Oecologia Australis, Rio de Janeiro. 2010.
MAINIER, F. B.; SANTOS, F. B. Os revestimentos de cádmio e as contaminações ambientais. III
SEGeT – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. Disponível em:
http://www.aedb.br/seget/artigos06/261_Cadmio%20seget.pdf.
RANGEL, R. Noções gerais sobre outras ciências forenses: Toxicologia Forense. Disponível em:
http://medicina.med.up.pt/legal/NocoesGeraisCF.pdf.
RESOLUÇÃO Nº 257, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 30 de junho de 1999, Diário Oficial
de União, 22 de julho de 1999; Resolução Nº 263, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 12
de novembro de 1999, Diário Oficial da União, 12 de novembro de 1999.
SILVA, C. N.; AFONSO, J. C.. Processamento de pilhas tipo botão. Química Nova, São Paulo, v.31,
n. 6, 2008.

ENSINO DE CIÊNCIAS: A INFLUÊNCIA DOS JOGOS LÚDICOS, EM ECOLOGIA PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL.

2

1

3

K. L. Sousa (PC)¹ ; S. Mello (PC) ; C. Reis (PC)
2
Instituto Federal do Amazonas (IFAM) - Campus Centro -, Instituto Federal do Amazonas (IFAM) - Campus
3
Centro; Colégio Militar da Policia Militar Marcantonio Vilaça II (CMPM) - Campus- Manaus, Amazonas.
E-mail: kslbio@hotmail.com

(PC) Pesquisador campo

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi aplicar os jogos
lúdicos como incentivo ao ensino, facilitando o
entendimento do ensino de Biologia no 6º ano
do Ensino fundamental do Colégio da Polícia
Militar de Manaus. Participaram da atividade

alcançados, contudo, os estudos precisam ser
aprofundados.

180 alunos. Foram aplicados quatro jogos com o
tema Ecologia, no período de 08 de julho até 31 de
outubro de 2013. Os resultados esperados foram
alcançados, acima de 75% de aceitação por parte
dos alunos. Conclui-se que os objetivos foram
PALAVRAS-CHAVE: Jogos lúdicos, Biologia, Ensino-aprendizagem e Ecologia.

TEACHING SCIENCE: THE INFLUENCE OF GAMES LUDIC, IN ECOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF
STUDENTS IN ELEMENTARY EDUCATION.
ABSTRACT
The objective of this work was to apply the fun
games as an incentive to education, facilitating the
understanding of the teaching of biology in the 6th
grade of elementary education at the College of Military
Police in Manaus. 180 students participated in the

activity. Four games with the theme of ecology were
applied, the period from 08 July until 31 October 2013.
Expected results were achieved above 75% acceptance
by the students. It is concluded that the objectives were
achieved; however, studies need to be deepened.

KEY-WORDS: Fun games, Biology, Teaching-learning and Ecology.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014.

1

ENSINO DE CIÊNCIAS: A INFLUÊNCIA DOS JOGOS LÚDICOS, EM ECOLOGIA PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL.
2;

1

3

K. L. Sousa (PC)¹; S. Mello (PC) C. Reis (PC)
2
Instituto Federal do Amazonas (IFAM) - Campus Centro; Instituto Federal do Amazonas (IFAM) - Campus Centro;
3
Colégio Militar da Policia Militar Marcantonio Vilaça II (CMPM) - Campus- Manaus, Amazonas.
E-mail: kslbio@hotmail.com

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi aplicar os jogos lúdicos como incentivo ao ensino, facilitando o
entendimento do ensino de Ciências, no 6º ano do Ensino fundamental do Colégio da Polícia
Militar de Manaus. Participaram da atividade 180 alunos. Foram aplicados quatro jogos com o tema
Ecologia, no período de 08 de julho até 31 de outubro de 2013. Os resultados esperados foram
alcançados, acima de 75% de aceitação por parte dos alunos. Conclui-se que os objetivos foram
alcançados, contudo, os estudos precisam ser aprofundados.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos lúdicos, Biologia, Ensino-aprendizagem e Ecologia.

TEACHING SCIENCE: THE INFLUENCE OF GAMES LUDIC, IN ECOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF
STUDENTS IN ELEMENTARY EDUCATION.

ABSTRACT
The objective of this work was to apply the fun games as an incentive to education, facilitating the
understanding of the teaching of biology in the 6th grade of elementary education at the College of Military Police in
Manaus. 180 students participated in the activity. Four games with the theme of ecology were applied, the period
from 08 July until 31 October 2013. Expected results were achieved above 75% acceptance by the students. It is
concluded that the objectives were achieved; however, studies need to be deepened.
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INTRODUÇÃO
Fez-se o trabalho com o tema sobre: “ENSINO DE CIÊNCIAS: A INFLUÊNCIA DO JOGO LÚDICO
EM ECOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL”, pensandose na situação da educação no ensino fundamental onde o aluno sente dificuldade no
aprendizado de Ciências, iniciou a pesquisa sobre como poderia prender a atenção deste aluno
ao assunto ministrado em sala de aula. .
Atualmente o alunado recebe influência das redes sociais de todos os tipos, atrapalhando
assim o conteúdo dado em sala de aula. Sendo que muitos alunos consideram as aulas
monótonas, dificultando assim o desenvolvimento do mesmo, por não despertar o interesse em
estudar o assunto, resultando na baixa do rendimento escolar de cada aluno em cada semestre.
Foi observando em sala de aula, essa falta de interesse no ensino de Ciências, no assunto sobre
Ecologia, que resolvi pesquisar sobre de que forma poderia despertar o interesse desses alunos
para estudar o assunto sobre Ecologia?
Ao realizar a pesquisa descobri que o jogo lúdico aliado ao ensino aprendizagem é uma
ferramenta de uso muito simples porem extremamente eficaz para despertar o interesse dos
alunos em sala de aula.
As atividades lúdicas são importantes meios para a socialização do conhecimento em ciências,
e permitem aumentar a dimensão do conhecimento sobre esses assuntos. Os jogos educacionais
são utilizados em diversas áreas do saber como meios de transformar a linguagem científica para
formas de fácil compreensão, permitir o desenvolvimento social, cultural e psicomotor dos
estudantes. Os jogos podem aumentar a cognição, a afeição, a motivação e a criatividade, além
de ser um importante meio de socialização (MIRANDA, 2001).
Assim, o conhecimento científico, tido como complexo e de difícil compreensão, torna-se
desmistificado e pode transpor os limites das universidades para os locais formais ou até mesmo
informais de educação, dentre esses, praças e mostras culturais e para as salas de aulas das
escolas de ensino básico ao fundamental. Desta maneira foram produzidos jogos, relacionados a
cada assunto dado em sala de aula, materiais relacionados à socialização do conhecimento, estes
foram estudados e testados para testar a sua eficácia ao serem aplicados na sala de aula para os
alunos.
O processo de ensino-aprendizagem de crianças e jovens requer metodologias diferentes e
que sejam capazes de ser atrativa, prender atenção e facilitar a compreensão do conteúdo
ministrado. Segundo Vicente (2001), o jogo é um mecanismo lúdico que permite ao aprendente
associar prazer e aprender, uma forma de se estudar conceitos, sem que ele perceba, que está
sendo ensinado. Além disso, a literatura destaca que o contexto lúdico favorece a aprendizagem
(BROUGÈRE, 1998, 2000; KISHIMOTO, 1996; MIRANDA, 2001).
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MATERIAIS
Para o desenvolvimento deste projeto, os materiais utilizados foram: cartolinas, papel cartão,
TNT, cola quente, pincel atômico, data show, quadro branco, apagador, pincel e o computador.
MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido no CETI, Colégio Militar da Policia Militar Marcantonio Vilaça II,
situado na Av. Max Teixeira, Bairro Flores na cidade de Manaus, Amazonas. Primeiramente foram
observadas e acompanhadas as aulas do docente em sala de aula, e após seis meses de
observação, desenvolveu-se o projeto de ensino aprendizagem para melhor compreensão do
assunto ministrado na sala de aula. Todo o projeto se baseou no planejamento do docente, para
não atrapalhar a ministração de suas aulas. Pensou-se em algo que despertasse a curiosidade dos
alunos em aprender o assunto ministrado na aula.
Na elaboração do projeto foi pensado em algo que fosse dinâmico e que prendesse a atenção da
turma em sala de aula, além de pensar na ordem, pois no colégio militar não é permitida
indisciplina e barulho durante as aulas, assim, foi escolhido um projeto sobre jogos lúdicos
relacionados ao conteúdo programático do ano correspondente. Junto ao desenvolvimento do
projeto foram usadas criatividades e o humor para ensinar aos alunos de uma forma dinâmica,
divertida e criativa. A faixa etária dos alunos foi de 10 a 11 anos, do 6º ano do ensino
fundamental e cada sala possuía 45 alunos, num total de seis turmas de tempo integral.
Tema do Projeto: Ecologia.
Problema: Déficit de Atenção em sala de aula.
Justificativa: Conseguir fixar o assunto para o aprendizado através de jogos como aprimoramento do
conteúdo.

Objetivo geral: Aprender os conceitos sobre Ecologia, Cadeia Alimentar e Relações Ecológicas.
Objetivo especifico: a) Esclarecer os conceitos fundamentais em Ecologia, b) desenvolver a capacidade
de raciocínio através de jogos lúdicos.
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Neste projeto de aprendizagem, após o conteúdo dado em sala de aula, apliquei os jogos lúdicos. Cada
jogo serviu para avaliar em tempo real o conhecimento dos alunos após a ministração do assunto.

Figura 1: Slides com todo conteúdo de Ecologia nas ministração das aulas.

Jogo do Tabuleiro de Ecologia.
Regras do jogo
1. O tabuleiro era composto por duas carreiras A e B, e um dado. 2. Os alunos foram divididos em duas
equipes, cada equipe escolhe dois representantes, um que vai responder as perguntas relacionadas à
Ecologia, e o outro componente fica no tabuleiro. 3. Para iniciar tirasse par ou impar e quem vencer inicia
o jogo. 4. Perguntas foram tiradas da sacola, o componente responde se acertar joga o dado e anda.5. A
equipe que chegar ao final do tabuleiro vence.

Figura 2: Jogo do Tabuleiro e as cartas com as perguntas sobre Ecologia.
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Jogo Cadeia Alimentar.
Este jogo consistia em uma pirâmide da cadeia alimentar. O aluno sorteado vai até a mesa do
professor e pega a figura de um animal e identifica na pirâmide em que nível trófico o animal
esta classificado conforme a cadeia alimentar de cada animal.

Figura 3: Pirâmides Cadeia Alimentar.

Jogo Painel das Relações Ecológicas.

Figura 4: Painel feito no PowerPoint, de Ecologia.

No terceiro jogo, criei um painel no slide sobre as relações ecológicas, para que os alunos
identificassem na imagem qual era a relação ecológica.
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Jogo de Cartas Eco.
Neste jogo desenvolvi cartas, com perguntas sobre Ecologia, onde o aluno sorteado tinha que
responder as perguntas.

Figura 5: Jogos de carta, com perguntas de Ecologia.

Para avaliar foi realizado um estudo de natureza qualitativa por meio de um questionário
fechado contendo cinco perguntas relacionadas aos jogos lúdicos em sala de aula. O método de
avaliação ensino-aprendizagem foi utilizado por uma discente do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas, com orientação do docente de Ciências, no Colégio Militar da Policia Militar
Marcantonio Vilaça II. A amostra foi composta por quatro turmas dos 6◦ ano do Ensino
Fundamental, cada turma com 45 alunos, totalizando 180 alunos de uma escola do município de
Manaus-AM em novembro de 2013. Após a aplicação de todos os jogos na sala de aula, obtive
resultados através deste questionário avaliativo.
Tabela 1- Questionário: Avaliativo (Disciplina: Avaliação do Ensino Aprendizagem referente á aplicação de jogos
lúdicos sobre Ecologia, em sala de aula).

SIM

NÃO

1. Você acha importante uma aula com aplicação de Jogos Lúdicos?
2. O Jogo Lúdico ajudou você a aprender o assunto?
3. Você gostaria que ao término de cada assunto fosse feito um jogo lúdico para
avaliar seu conhecimento?
4. Os jogos lúdicos serviram para estimular o seu aprendizado?
5. Você gostou destes jogos em sala de aula?

Fonte: CETI Marcantonio Vilaça II. CMPM-Manaus-AM
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RESULTADO E DISCUSSÕES.
Após a tabulação e análise dos dados, observou-se que a maioria dos alunos gostou do novo
método de ministração das aulas, conforme pode ser constatado com as respostas dadas ao
questionário. Sendo que através do questionário obtive um resultado eficaz, acerca da pesquisa,
em relação ao ensino aprendizagem por meio de jogos lúdicos.
Tabela 2: Respostas dos alunos aos itens do questionário e suas respectivas porcentagens.
SIM

NÃO

1. Você acha importante uma aula com aplicação de Jogos Lúdicos?

100 %

0%

2. O Jogo Lúdico ajudou você a aprender o assunto?

75%

25 %

3. Você gostaria que ao término de cada assunto fosse feito um jogo lúdico para
avaliar seu conhecimento?

100%

0%

4. Os jogos lúdicos serviram para estimular o seu aprendizado?

100 %

0%

5. Você gostou destes jogos em sala de aula?

75%

25 %

Fonte: CETI Marcantonio Vilaça II. CMPM-Manaus-AM.
Observei que a maioria dos alunos gostou do novo método de ministração das aulas. Eles
disseram que se todas as aulas fossem com jogos seria muito melhor. Isso aproximou o aluno do
professor, de forma que houve mais interesse pela matéria de Ciências em sala de aula e
diminuiu a o desinteresse em estudar Ciências. Houve alguns alunos que não gostaram dos jogos,
porque não podiam gritar, nem correr, e nem todos poderiam participar, devido ao pouco
tempo. Sendo que através do questionário obtive um resultado eficaz, acerca da pesquisa, em
relação ao ensino aprendizagem por meio de jogos lúdicos.
O jogo lúdico é extremamente eficaz, pois através do mesmo, conseguimos aprimorar o
conhecimento do aluno acerca do conteúdo lecionado em sala de aula. Neste brincar estão
incluídos os jogos, brinquedos e divertimentos e é relativa também á conduta daquele que joga
que brinca e que se diverte. Por sua vez, a função educativa do jogo oportuniza a aprendizagem
do individuo, seu saber, seu conhecimento e sua compreensão de mundo.
Friedman, 1996, p. 41, considera que:
Os jogos lúdicos permitem uma situação educativa cooperativa e
interacional, ou seja, quando alguém está jogando está executando regras do jogo e ao mesmo
tempo, desenvolvendo ações de cooperação e interação que estimulam a convivência em grupo.
Através de cada jogo lúdico que apliquei em sala de aula pude observar a interação entre os
alunos, e que a aula ficou mais alegre e menos monótona.
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De acordo com (Vygotsky, 1984, p.27),
É na interação com as atividades que envolvem simbologia e brinquedos
que o educando aprende a agir numa esfera cognitiva. Na visão do autor a criança comporta-se
de forma mais avançada do que nas atividades da vida real, tanto pela vivência de uma situação
imaginária, quanto pela capacidade de subordinação às regras.
Conforme (Santos, 1999, p.12), para a criança “brincar é viver”. Esta é uma afirmativa muito
usada e bem aceita, pois como a própria historia da humanidade nos mostra, as crianças sempre
brincaram e brincam, e certamente, continuarão brincando. Sabemos que ela brinca porque
gosta de brincar e que, quando isso não acontece, alguma coisa pode estar errada. Algumas
brincam por prazer, outras brincam para aliviarem angústias, sentimentos ruins.
De acordo com (Kishimoto, 2002, p.146), “por ser uma ação iniciada e mantida pela criança, a
brincadeira possibilita a busca de meios, pela exploração ainda que desordenada, e exerce papel
fundamental na construção de saber fazer”. As brincadeiras são formas mais originais que a
criança tem de se relacionar e se apropriar do mundo. E brincando que ela se relaciona com as
pessoas e objetos ao seu redor, aprendendo o tempo todo com as experiências que pode ter. São
essas vivências, na interação com as pessoas de seu grupo social, que possibilitam a apropriação
da realidade, da vida e todas as suas plenitudes.

CONCLUSÃO

Ser professor não é fácil, tem que se planejar sempre, para não atrasar o assunto, tudo isso
muita das vezes dificulta o dia a dia na sala de aula, a falta de tempo. O professor tem que se
dedicar exclusivamente para seus alunos se quiser realmente alcançar um bom resultado. Logo
não podemos inventar desculpas, pois os recursos são infinitos, com tecnologias da informática,
internet, laboratório, material didático, jogos lúdicos e a boa aula prática de campo. O professor
precisa ter um compromisso com a profissão pela qual escolheu sem isso ele jamais alcançará
suas metas em sala de aula. Através dos jogos lúdicos obtive um resultado excelente, os alunos
aprenderam brincando.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014.

9

REFERÊNCIAS

FRIEDMANN, Adriana. Brincar, Crescer e Aprender: o resgate do jogo infantil. São Paulo:
Moderna, 1996.
COSTA, Arlindo. Metodologia da Pesquisa Cientifica. Mafra-SC: 2006.
BROUGÈRE, Gilles. Jogo e Educação. Tradução Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1998.
SAS- Sistema de Ensino Ari de Sá. Fortaleza. 2013.
ALMEIDA, A.M. B; LIMA, M.S. L; SILVA, S.P. (Orgs.) Dialogando com a Escola: Edições Demócrito
Rocha, 2002.
PACHECO, Dalmir. Jogo, Educação e Tendências Atuais: Uma viagem pelo hemisfério da
emoção. Manaus: BK EDITORA, 2012.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira Thomson Learning,
2002.
SANTOS, Santa Marli P. dos (org.). Brinquedo e Infância: um guia para pais e educadores. Rio de
Janeiro: Vozes, 1999.
VIGOTSKI, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fonte, 1984.
VICENTE, P. Jogos de empresas. São Paulo: MAKRON Books. 2001.
MIRANDA, S. No Fascínio do jogo, a alegria de aprender. In: Ciência Hoje, v.28, p. 64-66. 2001.
KISHIMOTO, T. M. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. São Paulo: Cortez, 183p. 1996.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014.

10

Caracterização do comércio e utilização de plantas medicinais em feiras livres de municípios da
Mata Sul de Pernambuco
2

1

2

L. S. Santana (IC)¹; M. B. S Neto (IC)¹; M. J. Velozo (IC)¹ R. M. L. Filho (PQ) ; M. R. F. Mello (PQ) ; A. R. Sena
2
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) - Campus Barreiros -, Professor Dr. do Instituto Federal de Pernambuco
(IFPE) - Campus Barreiros; e-mail: lucielmasantana@hotmail.com; maanuel200@hotmail.com;
nevesveloso@bol.com.br; rinaldo@barreiros.ifpe.edu.br; marcelomello@barreiros.ifpe.edu.br;
amandareges@barreiros.ifpe.edu.br

(IC) Iniciação Científica
(PQ) Pesquisador

RESUMO
A obtenção, armazenamento e comercialização de
plantas medicinais em muitos casos são realizados de
forma inadequada O objetivo desse trabalho foi
pesquisar e caracterizar o comércio e utilização de
plantas medicinais nas feiras livres convencionais e
agroecológicas de 4 (quatro) municípios da Mata Sul de
Pernambuco (Barreiros, São José da Coroa Grande, Rio
Formoso, e Tamandaré). Os dados foram coletados
através de entrevistas semiestruturada, no período de
Setembro a Novembro de 2013, foram identificadas 79
(setenta e nove) espécies, distribuídas em 37 (trinta e
sete) famílias. As famílias mais representativas foram a
Lamiaceae com 11 (onze) espécies, seguida das famílias,

Fabaceae, Asteraceae com 5 (cinco) espécies e
Alliaceae, Rutaceae, Myrtaceae, Anacardiaceae,
Lauraceae com 3 (três) espécies cada. A parte da planta
mais utilizada foi a folha. Processada na forma de chás.
As espécies mais comercializadas foram o Capim Santo
(Cymbopogon citratus), Erva Cidreira (Schinus
terebinthifolius raddi), Hortelã Miúda (Mentha
pulegium L) e Hortelã Grossa (Plectranthus amboinicus
lour spr). Os resultados revelaram que a
comercialização de plantas medicinais vendidas nas
feiras livres dos referidos municípios, carece de mais
conhecimentos sobre a utilização e efeitos dessas
plantas.

PALAVRAS-CHAVE: Fitoterapia, etnobotânica, comércio

Characterization of the trade and use of medicinal plants in fairs free municipalities of South
Mata of Pernambuco
ABSTRACT

The collection, storage and marketing of medicinal
plants in many cases are performed inadequately The
aim of this study was to investigate and characterize the
trade and use of medicinal plants in conventional and
agroecological fairs four (4 ) municipalities of South
Mata of Pernambuco ( Barreiros , São José da Coroa
Grande , Rio Formoso and Tamandaré ) . Data were
collected through semi-structured interviews in the
period September to November 2013 , 79 ( seventyNine ) species distributed in 37 ( thirty-seven ) families
were identified . The most representative families were
Lamiaceae with eleven (11 ) species , followed by
families ,
KEY-WORDS: Herbali medicine, ethnobotany, trade

Fabaceae , Asteraceae five (5 ) species and Alliaceae ,
Rutaceae , Myrtaceae , Anacardiaceae , Lauraceae to
three (3 ) each species . The most part of the plant used
was the sheet. Processed in the form of teas . The most
traded species were the Holy Grass ( Cymbopogon
citratus ) , Lemon Balm ( Schinus terebinthifolius Raddi )
, Tiny Mint ( Mentha pulegium L ) and Mint Grossa (
Plectranthus amboinicus lour spr ) . The results revealed
that the marketing of medicinal plants sold in the free
trade of these municipalities , needs more knowledge
about the use and effects of these plants .

Caracterização do comércio e utilização de plantas medicinais em feiras livres de municípios da
Mata Sul de Pernambuco
INTRODUÇÃO
A região de desenvolvimento da Mata Sul do Estado de Pernambuco apresenta uma
estrutura econômica predominantemente agrária. Caracteriza-se pelo cultivo intensivo da canade-açúcar em grandes latifúndios, elevada concentração de renda e baixo nível de
desenvolvimento humano (ANDRADE, 2005; VIANA, 2009).
Esta região esta inserida no bioma da Mata Atlântica e suas formações de restinga,
manguezal e bioma marinho. Apesar de extremamente devastado, fragmentos da floresta
Atlântica ainda são observados na região. O Brasil é considerado um dos países com maior
diversidade vegetal, abrigando 55 mil espécies catalogadas, sendo que 4 mil espécies vegetais
são utilizadas com fins medicinais, resultado da observação e manejo da flora por povos
tradicionais (ZUCCHI, 2009).
Muitas plantas dos biomas brasileiros têm sido utilizadas como fármacos naturais pelas
populações locais. O uso popular dessas plantas, representa em muitos casos a única alternativa
viável para o tratamento de doenças. (AMOROSO, 2002; SOUZA; FELFILI, 2006).
As plantas terapêuticas, desde o início da história da humanidade sempre
desempenharam um papel importante na cura das doenças. O homem pré-histórico já utilizava e
sabia distinguir as plantas comestíveis daquelas que podiam ajudar a curá-lo de alguma moléstia
(FRANCESCHINI FLHO, 2004; LIMA, 2006).
Plantas medicinais são aquelas que contêm substâncias bioativas com propriedades
terapêuticas, profiláticas ou paliativas utilizadas na medicina. Ou seja, são plantas que melhoram
a qualidade de vida e que interferem e ou reforçam o sistema imunológico (BARATA, 2007). A
Organização Mundial da Saúde (OMS) refere-se a essas plantas como espécies vegetais, a partir
das quais produtos de interesse terapêuticos podem ser obtidos e usados na espécie humana
como medicamento (BRASIL, 2006).
A Etnobotânica inclui todos os estudos concernentes à relação mútua entre populações
tradicionais e as plantas, e apresenta como característica de estudo e contato direto com as
populações tradicionais e entendimento das suas relações com a flora local (COTTON, 1996).
As feiras livres municipais são espaços de comercialização que contemplam uma
diversidade de produtos agrícolas, dentre eles, espécies botânicas com indicações medicinais. No
Brasil, atualmente a feira livre constitui uma modalidade de mercado varejista ao ar livre, de
periodicidade semanal, organizada como serviço de utilidade pública pela municipalidade e
voltada para a distribuição local de gêneros alimentícios e produtos básicos (MASCARENHAS,
2008).
A obtenção, armazenamento e comercialização dessas espécies em muitos casos são
realizados de forma inadequada. O Brasil, ao contrário do que ocorre em outros países, não
dispõe de estatísticas precisas que expliquem o mercado, o consumo e os costumes de uso das
plantas medicinais, apesar de existir tradição em seu uso. A falta de informação contribui para a
obtenção e produção de um produto vegetal de má qualidade, e indicações terapêuticas
inadequadas. Além, de riscos a manutenção da biodiversidade regional (VEIGA JUNIOR, 2008).

Além disto, o desconhecimento das propriedades químicas de espécies medicinais e sua
utilização concomitante com os medicamentos tradicionais podem mascarar os efeitos
medicinais e tóxicos das plantas, assim como a capacidade de identificá-las (ALBUQUERQUE,
HANAZAKI, 2006; VEIGA JUNIOR et al., 2005).
Apesar dos estudos acerca do uso, eficácia e toxidade de plantas medicinais, a literatura
científica ainda carece de mais estudos etnobotânicos sobre o conhecimento e comercialização
das plantas medicinais pela população tradicional, particularmente, frente a diversidade e
extensão do território nacional. Nesse sentido, o objetivo deste estudo será caracterizar o
comércio e utilização de plantas medicinais em feiras livres de municípios da Mata Sul de
Pernambuco.
MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo foi realizado em feiras livres convencionais e agroecológicas dos municípios de
Barreiros, Tamandaré, Sirinhaém, Rio Formoso e São José da Coroa Grade. Ambos, localizados na
Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco. Para o levantamento etnobotânicos das espécies
medicinais existentes nos espaços de comercialização dos Municípios visitados, a ferramenta
metodológica utilizada foi a entrevista semiestruturada, composta por um questionário com 25
perguntas realizadas individualmente com cada feirante. Sendo esclarecido com os mesmos, o
objetivo do estudo e solicitado a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido
(ALBUQUERQUE, et al, 2008). As perguntas formuladas foram objetivas e tendo ênfase na
origem, forma de obtenção, utilização, cultivo, tradições, beneficiamentos, indicação terapêutica
e armazenamento das espécies com uso medicinal.
A cadeia produtiva e o potencial de comercialização das espécies medicinais também
foram abordados. Todas as variáveis foram analisadas de acordo com a frequência e números de
citações dos entrevistados. A identificação das espécies botânicas foi realizada através de coleta,
registro fotográfico e comparação com literatura científica especializada. A pesquisa exploratória
nas feiras-livres de todos os municípios da zona da mata sul de Pernambuco, se deu no período
de setembro a novembro de 2013, onde também as espécies mais citadas foram comparadas
com as 12 espécies das plantas medicinais que já são disponibilizadas pela Organização Mundial
da Saúde (OMS).
Ao final do projeto as espécies foram classificadas, herborizadas. Sendo dispostas em uma
lista pelo nome popular, científico e separadas por famílias botânicas. Para a análise dos dados
foi utilizado o programa Microsoft Office Excel 2010, sendo realizada a estatística descritiva a
partir da codificação por tabulação simples, distribuição de porcentagens, tabelas e figuras.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificados dentre os quatros municípios em estudo, 79 (setenta e nove) espécies
botânicas pertencentes a 37 (trinta e sete) famílias. Entre as famílias mais frequentes,
encontram-se a Lamiaceae com 11 (onze) espécies, a Fabaceae e Asteraceae com 6 (seis)
espécies, e com 3 (três) espécies cada, as famílias Alliaceae, Rutaceae, Myrtaceae, Anacardiaceae
e Lauraceae. As demais famílias permaneceram com uma média entre uma e duas espécies
identificadas (Tabela 1). Vale ressaltar que essas famílias são citadas freqüentemente em
levantamentos etnobotânicos (BUSSMANN et al, 2010, MAIOLE-AZEVEDO e FONSECA-KRUEL,

2007). A origem da espécie botânica mais citada em todos os Municípios foram: Erva cidreira
(Schinus terebinthifolius Raddi) com 17 (dezessete) citações, seguida pelo Capim santo
(Cymbopogon citratus) com 15 (quinze), Hortelã miúda (Mentha pulegium L) com 14 (catorze),
Hortelã grossa (Plectranthus amboinicus Lour. Spr) com 11 (onze) e o Maracujá (Passiflora edulis
Sims) com 8 (oito) citações. E em forma de obtenção o estudo revelou que 50% de todas as
espécies vendidas são cultivadas e 43% são de extrativismo (Tabela 1).
Em relação às partes das plantas utilizadas pela população, verificaram-se que as Folhas
englobam 46% dos entrevistados, os Frutos 14% e as Cascas ficaram com 13% das citações, os
demais como o caule, a flor, a raiz, as sementes e o bulbo ficaram com menos de 10% das
citações. Em quanto a forma de utilização, ficou o chá com 58%, a maceração com 13%, o molho
com 7% e o sumo com 5% de citações. E os demais como banho, pó, lambedor, suco, defumador
e pomadas tiveram menos de 5% de como os vendedores usam essas ervas medicinais. Quanto à
forma de se obter resultados clínicos com base em remédios mais baratos e eficazes, tendo seus
conhecimentos sobre os valores passados de geração para geração, obtivemos 39% para tosse,
30% para dores em geral, tais como dor de barriga, cabeça, garganta e ouvidos, 17% para febre e
16% para calmantes. Resultados semelhantes foram vem sendo relatados por diversos autores,
enfatizando a importância das plantas medicinais no resgate de saberes e tradições (OLIVEIRA et
al, 2010, MOSCA & LOIOLA, 2009).
Nos Municípios visitados foram observados que a comercialização de plantas medicinais
ocorreu predominantemente pela procura dos clientes assíduos nas feiras livres. Os
consumidores demonstraram conhecer os possíveis efeitos colaterais provocados por espécies
medicinais utilizadas de forma inadequada, sendo relatada a preocupação com superdosagens de
plantas medicinais. O consumo dessas plantas respalda-se principalmente no menor custo e
crenças populares. A maioria dos comerciantes comercializa seus produtos na forma seca ou
desidratada, e embalada em sacos plásticos. Cerca de 40% dos feirantes comercializam seus
produtos desta forma. Os demais afirmam que a planta in natura deixa o sabor mais agradável e
faz com que o efeito seja melhor e mais rápido na cura das doenças.
Segundo Mascarenhas (2008), as feiras populares ainda são o principal espaço de
comercialização de plantas medicinais. Sendo este, um local de troca de conhecimento e saberes
no que tange as plantas medicinais e suas ações terapêuticas.
Tabela 1: Relação de plantas medicinais citadas pelos vendedores das feiras livres agroecológicas
e convencionais dos municípios de Barreiros, São José da Coroa Grande, Tamandaré e Rio
Formoso do estado de Pernambuco.
Família
Botânica

Parte
Sua
Indicaçã Forma Nº de
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ção
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Aroeira

Myracrodruon
urundeuva
allemão E

2

Alho

Allium sativum L

Alliaceae

Exótico

Cultivado

Bulbo

3
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Nasturtiumofficin
ale R. Br

Brassicaceae

Exótico

Cultivado

Folha

Origem

Anacardeaceae Nativa Extrativismo Folha

Cicatriza
nte

6
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e seca
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Garganta
maceraç
e tosse
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Bronquit
e

2

Fresca

Chá

Chá
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Alecrim

Rosmarinus
officinalis L

Lamiaceae

Exótico

5

Amora

Rubus sp L

Rosaceae

Exótico Extrativismo Fruto

6

Acerola

Malpighia
emarginata L

7

Abacate

Persea americana
Mill

Lauraceae

Exótico

Cultivado

Folha

8

Alfavaca

Ocimum
basilicum L.

Labiatae

Exótico

Cultivado

Casca

9

Alcachofr Cynara scolymus
a
L

10
11

Arruda Ruta graveolens L
Anil
Illicium verum H
Estrelado

12 Arconico

Malpighiaceae Exótico

Asteraceae

Cultivado

Folha Pressão

Rins

Cultivado

Folha

Dor de
ouvido

Rutaceae

Exótico

Alliaceae

Dor
Exótico Extrativismo Fruto intestina
l

2

Seca

2

Fresca

1

Fresca

5

Fresca
e seca

Chá

1

Seca

Maceraç
ão e
molho

2

Fresca

Chá

4

Seca

Chá

_--------

_--------

Nativa Extrativismo Folha

Febre

Banho

2

Seca

Chrysanthemum
parthenium L

Asteraceae

Exótico Extrativismo Folha

Dor
muscular

Chá

2

Fresca
e seca

Febre

Defuma
dor

1

Seca

Cicatriza Chá e
nte
molho

2

Seca

1

Seca

14

Alho do
Cipura paludosa
mato

Iridaceae

Nativa Extrativismo Bulbo

15

Babatem Stryphnodendron
ão
adstringens

Fabaceae

Nativa Extrativismo Casca

16

Bom
nome

Maytenus rigida
Mart

17

Babosa

18

Boldo

Celastraceae

_--------

_---------

Casca

Rins

Aloe vera L

Xanthorrhoeace
Exótico
ae

Cultivado

Folha

Fortalec Maceraç
eo
ão e
cabelo molho

3

Fresca

Peumus boldus
Mo

Monimiaceae Exótico

Cultivado

Folha

Fígado

Chá

6

Fresca
e seca

Chá

15

Fresca

Chá

6

Seca

Chá

2

Fresca

Gripe e
chá e pó
culinária
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Seca

Flor e
Maceraç
Caryophyllacea
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e
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Seca
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Luffa operculata Curcubitaceae Exótico Extrativismo Fruto Sinusite
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Chá

1

Seca

Chá

2

Seca
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3
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Capim
Santo
Camomil
20
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Cymbopogon
Calmant
Poaceae
Exótico Cultivado Folha
citratus
e
Matricaria
Calmant
Asteraceae
Exótico Extrativismo Flor
chamomila L
e
Alpinia zerumbet
Folha e
Colonia
Zingiberaceae Exótico Cultivado
Febre
Pers
flor

22

Canela

Cinnamomum
zeylanicum B

23

Cravo

Dianthus
caryophyllus

24

Fresca

Chá e
Gripe e
maceraç
culinária
ão

Nativa Extrativismo Folha Gastrite

Anador

21

6

Diabete Chá e
e câncer Sumo
Diarréia
Folha e
e
Suco e
Cultivado
fruto vitamina chá
c

13

19

Chá

26

Chá
preto

Baccharis trimera
Less
Camellia sinensis
L

27

Chá

Camellia sinensis

25 Carqueja

Lauraceae

Asteraceae
Theaceae
Theaceae

Exótico Extrativismo Casca

Emagrec
edor
Labirintit
Exótico Extrativismo Folha
e
Nativa

Cultivado

Folha

Exótico Extrativismo Folha Emagrec

Chá

verde
28

Cajueiro
roxo

edor
Anacardium
occidentale L

Cebola
Allium cepa L
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Coxia
30
_------------------Amarela
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Anacardiaceae Nativa

Cultivado

Folha

Inflamat
ório

Chá

4

Seca

Tosse

Maceraç
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3

Fresca

Chá

1

Seca

Alliaceae

Exótico

Cultivado

Bulbo

_---------

_--------

_---------

Semen Emagrec
te
edor

31 Citronela

Cymbopogon
winterianus

Poaceae

Exótico

Cultivado

Folha

Repelent Maceraç
e
ão

2

Fresca

32 Coentro

Coriandrum
sativum

Apiaceae

Exótico

Cultivado

Folha e
caule

Culinária
Maceraç
e
ão
digestivo

1

Fresca

_--------

_---------

Folha

Chá

1

Seca

Cultivado

Folha Derrame

Chá

3

Fresca

Cultivado

Folha

Calmant
e

Chá

3

Seca

Folha e dor de
caule barriga

Chá

14

Seca

Nativa Extrativismo Folha Gastrite

Chá

2

Seca

Chá

3

Seca

Flor Derrame

Chá

1

Seca

Cicatriza
nte

Chá

1

Seca

3

Fresca

2

Fresca

4

Seca

Suco

1

Fresca

Chá

14

Fresca

11

Fresca

1

Seca

33 Chambar

Justicia pectoralis
Acanthaceae
var

Dorminh
_------------------_--------Exótico
oco
Erva Pimpinellaofficina
35
Apiaceae
Exótico
doce
lle A
Schinus
Erva
36
terebinthifolius Anacardiaceae Nativa
cidreira
Raddi

34

Espinheir
a santa

Maytenus
ilicifolia S

Celastraceae

38 Eucalipto

Eucalyptus
globulus La

Myrtaceae

39 Fedegoso

Cassia
occidentalis L

37

40

Fazema
Hyptis pectinata
de
L. Poti
caboclo

41 Gengibre
42
43
44
45
46
47

Zingiber
officinallis Ro

Goiabeir
Psidium guajava
a
Helianthus
Girassol
annuus L
Annona muricata
Graviola
L
Hortelã Mentha pulegium
miúda
L
Plectranthus
Hortelã
amboinicus Lour.
grossa
Spr
Hymenaeacourba
Jatobá
ril L

48 Jenipapo

Cultivado

Nativa Extrativismo

Cesalpiniáceas Exótico Extrativismo
Lamiaceae

_--------

_---------

Tosse

Folhas
Febre
e casca

Folha

Chá e
Crise de
maceraç
garganta
ão
Folha e Barriga
Cultivado
Chá
fruto enxada
Semen
Cultivado
Tontura Chá
te

Zingiberaceae Exótico Extrativismo Raiz
Myrtaceae

Nativa

Asteraceae

Nativa

Annonaceae

Exótico

Cultivado

Lamiaceae

Exótico

Cultivado

Lamiaceae

Exótico

Cultivado

Fabaceae

Nativa Extrativismo Casca

Genipa
americana

Rubiaceae

Nativa Extrativismo

Casca Tosse, Lambed
e fruto anemia
or

3

Fresca

5

Fresca

4

Fresca

Fruto

Gripe

Folha e Verme,
caule pressão
Folha

Tosse, Lambed
febre
or
Reumati
smo

49

Laranja

Citrus sinensis

Rutaceae

Exótico

Cultivado

Casca, Calmant
folha
e

50

Loro

Laurus nobilis L

Lauraceae

Exótico

Cultivado

Folha

Chá

Chá

Chá e
Dor e
maceraç
culinária
ão

Folha e Tosse, Chá e
fruto resfriado Sumo

51

Limão

Citrus limon L.
Burma. F

Rutaceae

52

Malva
rosa

Alcea rosea L

Malvaceae

Exótico Extrativismo Folha Digestão

53

Manjeric
ão

Ocimum
basilicum L

Lamiaceae

Exótico

54 Macassar

Aeollanthus
suaveolens Mart

Lamiaceae

55 Maracujá

Passiflora edulis
Passifloraceae Exótico
Sims

56

Manjero
na

57 Mastruz
58

Mirra

59 Macaíba

2

Fresca

3

Seca

Folhas Lavar os
Molho
e caule olhos

6

Fresca
e seca

Nativa Extrativismo Folha Coração Molho

2

Fresca

Chá e
suco

8

Fresca

Chá

1

Seca

Chá e
Sumo

3

Seca

2

Pedra

1

Fresca
e
Proces
sada

3

Fresca

Chá

1

Seca

Triturad
o

1

Seca

Inflamaç Banho e
ão
chá

2

Seca

2

Fresca

1

Seca

Exótico

Cultivado

Cultivado

Cultivado

Casca Calmant
e fruto
e

Exótico

Cultivado

Folha

Chenopodium Chenopodiacea
Exótico
ambrosioides L
e

Cultivado

Origanum
majorana L

Commiphora
myrrha

Lamiaceae

Burseraceae

Folhas
Tosse
e caule

Dor
Exótico Extrativismo Pedra Muscula Incenso
r

Acrocomia
Aculeata, Lodd

Palmáceas

Nativa Extrativismo Fruto

60

None

Morinda citrifolia
L

Rubiaceae

Exótico

Cultivado

Fruto

61

Norma

_-------------------

_---------

_--------

_---------

Folha

62 Orégano

Origanum vulgare
L

Lamiaceae

Exótico

Cultivado

63 Penicilina

Alternathera
brasiliana L

64

Pitanga Eugenia uniflora L

65

Pau
pereira

66 Pimenta

Geissospermum
laeve vell

Apocynaceae

Capsicum spp

Nativa

Cultivado

Tosse

Folha

Lambed
or

Emagrec Chá e
edor
Sumo
Cólica

Flor Culinária

Amaranthaceae Exótico Extrativismo Folha
Myrtaceae

Febre

Chá

Dor de
barriga

Chá

Nativa Extrativismo

Casca Inflamat
Molho
e fruto ório

Solanaceae

Exótico

Cultivado

Fruto Culinária

Triturad
o

1

Fresca

Chá

1

Fresca

1

Seca

67

Picão

Bidens sulphurea

Asteraceae

Exótico

Cultivado

Folha Inchaço

68

Pimenta
do reino

Piper nigrum

Piperaceas

Exótico

Cultivado

Semen Dor de Gargarej
o
te garganta

69 Quixaba

Sideroxylon
obtusifolium
Roem e Schult

Sapotaceae

Nativa

Cultivado

Casca

Inflamat
ório

Chá

1

Seca

Quinaquina

Myroxylon
perniferum

Fabaceae

Nativa

Cultivado

Casca Diabete

Chá

1

Seca

Romã

Punica granatum
L

4

Fresca

3

Seca

1

Seca

2

Seca

70
71
72
73

Samba
Hyptis pectinata L
caitá
Senna
Sena
alexandrina M

74 Sete dor

Plectranthus

Lythraceae

Lamiaceae
Fabaceae
Lamiaceae

Casca
Escorrim Banho e
e
Exótico Cultivado
chá
semen ento
te
Cicatriza Maceraç
Exótico Extrativismo Folha
nte
ão
Prisão de
Exótico Extrativismo Folha
Chá
ventre
Exótico

Cultivado

Folha

Dor

Chá

barbatus
Sene
Cassia
angustifolia
folha
Semente
de
Pterodon
76
sucupira emarginatus
do pará
Semente
77
de
_------------------anleira
75

Fabaceae
Fabaceae

_---------

78

Unha de
gato

Dolchandra
unguis-cat L

Bignoniaceae

79

Vic

Mentha arvensis
var

Lamiaceae

Muscula
r
Prisão de
Exótico Extrativismo Folha
ventre
Casca
e
Coluna
Nativa Extrativismo
semen
te
_--------

_---------

Semen
te

Dor

Nativa Extrativismo Casca Mioma
Exótico Extrativismo Raiz

Chá

3

Seca

Chá

1

Seca

Chá

1

Seca

Chá

2

Seca

2

Seca

Febre,
dor
Pomada
cabeça

CONCLUSÕES
O resultado deste trabalho demonstra a aptidão e hábito das famílias em cultivar e
comercializar plantas medicinais em feiras livres nos municípios da Região da Mata Sul de
Pernambuco. Sendo relatada pelos entrevistados a importância da comercialização das espécies
botânicas medicinais para a redução dos gastos com fármacos e como fonte de renda para a
agricultura familiar. Entretanto, políticas públicas para este setor precisam ser melhores
implementadas nos Municípios a exemplo da Política Nacional de Plantas Medicinal e
Fitoterápico (PNPMF) criada desde 2006. Possibilitando com isto, um incremento nesta
importante cadeia produtiva.
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RESUMO
As Áreas de Preservação Permanente são áreas de
grande importância ecológica, as APP’s foram criadas
para proteger o ambiente natural, mas, não é bem assim
a realidade das cidades brasileiras, onde é comum o
desmatamento de matas ciliares para construção de
moradias. A realização deste trabalho teve como

objetivo identificar as áreas degradadas pelo homem e
os focos de poluição no igarapé do Frasco no município
de Boa Vista - Roraima. Foram observados 4 pontos no
igarapé para análise de parâmetros físico-químicos, as
ocupações irregulares em APP e o impacto ambiental
gerado.

PALAVRAS-CHAVE: Área de Preservação Permanente, Parâmetros físico-químico, Impacto Ambiental.

IRREGULAR OCCUPATIONS IN PERMANENTE PRESERVATION AREAS: A STUDY OF DE STREAM IN
THE NEIGHBORHOOD OF FRASCO CAUAMÉ – BOA VISTA - RR
ABSTRACT
The Permanent Preservation Areas are areas of
great ecological importance, the PPAs were created to
protect the natural environment, but not quite the
reality of Brazilian cities, where it is common
deforestation of riparian forests for housing
construction. This work aimed to identify degraded

areas by humans and outbreaks of stream pollution in
the bottle in Boa Vista - Roraima. 4 points were
observed in the stream for analysis of physical-chemical
parameters, irregular occupations in APP and
environmental impact.

KEY-WORDS: Permanent, Preservation Area, Physicochemical parameters, Environmental Impact.

OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE:
UM ESTUDO DA MICROBACIA DO IGARAPÉ DO FRASCO NO BAIRRO
CAUAMÉ – BOA VISTA – RR
As Áreas de Preservação Permanente são áreas de grande importância ecológica, que têm como
função preservar os recursos hídricos, a paisagem, a biodiversidade, a fauna e a flora, proteger o
solo, trazendo benefícios à população humana. As APP’s foram criadas para proteger o ambiente
natural, mas não é bem assim a realidade das cidades brasileiras, onde é comum o
desmatamento de matas ciliares para construção de moradias.
O aumento da procura por espaços para habitação e trabalho multiplicou de forma assustadora,
onde a maioria da população é empurrada para locais menos privilegiados de serviços e
infraestrutura (FERREIRA et al, s.d).
Tal fato contribui para a multiplicação de bairros periféricos, que muitas das vezes avançam
sobre áreas de interesse ambiental, e em geral, apresentam grandes problemas socioambientais,
tais como destruição dos recursos naturais, perda de identidade cultural, violência, entre outros.
Em relação à urbanização, o rápido crescimento populacional é um dos maiores problemas da
população mundial, pois além dos problemas sociais, trás também vários problemas ambientais.
Acredita-se que os seres humanos, ao se concentrarem num determinado espaço físico, aceleram
inexoravelmente os processos de degradação ambiental. Desta forma, cidades e problemas
ambientais teriam entre si uma relação de causa-efeito rígida.” (COELHO, 2001, citado por REIS
NETO et al, 2006)
Em Boa Vista, aliado com a urbanização acelerada e desordenada da capital, podemos constatar
o avanço da degradação ambiental em áreas de preservação permanente. As ocupações
irregulares em Boa Vista geralmente são realizadas, por meio de invasões e na maioria das vezes
acabam sendo regularizadas, desobedecendo à Lei nº 244 de 6 de novembro de 1991.
Segundo a lei municipal, identificam-se inaptas à urbanização, não edificáveis e de preservação
permanente, as faixas de terreno situadas às margens de rios ou cursos d’água, de largura
variável, a seguir indicada: igarapés Uaizinho, do Paca, Pricumã, Caxangá, do Frasco e
Mirandinha, a faixa de preservação é de 50 m (cinquenta metros). (PLANO DIRETOR DO
MUNICIPIO DE BOA VSITA, 1991).
As ocupações em áreas impróprias colocam em risco a qualidade ambiental urbana e
consequentemente a vida da população, trazendo consequências diretas para meio ambiente e
saúde pública. Além dos impactos ambientais, essas áreas são propícias ao surgimento e
disseminação de doenças, devido à ausência de saneamento ambiental.

As classes sociais mais pobres tem sido prejudicadas pelo menor acesso aos serviços de
saneamento básico adequado. Assim, qualquer estratégia de combate à pobreza urbana no Brasil
deve passar, necessariamente, pela melhoria do acesso aos serviços de saneamento básico por
parte das populações mais carentes (MORAIS, s.d).
Diante dos fatos, torna-se indispensável o estudo de impactos ambientais em áreas de
preservação permanente habitada ou alteradas. Além disso, os novos desafios mundiais estão
relacionados na necessidade de adotar critérios de sustentabilidade para elaboração de projetos,
trazendo ainda maior importância ao processo de avaliação de impacto ambiental. (PHILIPPI
JR.,2010).
A realização deste trabalho teve como objetivo identificar as áreas degradadas pelo homem e
a poluição no igarapé do Frasco no município de Boa Vista - Roraima.
MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho foi desenvolvido na microbacia do igarapé do Frasco, no trecho compreendido pelo
bairro Cauamé na zona oeste do município de Boa Vista. O igarapé do Frasco é um dos sete
grandes igarapés (Caranã, Caxangá, Frasco, Pricumã, Grande, Paca e Mirandinha) que formam a
bacia hidrográfica urbana, nasce no Pesque-Pague do Sulivan, percorre os bairros Jardim
Floresta, Aeroporto e Cauamé, e deságua no Rio Cauamé.
Foram marcados 4 (quatro) pontos com a utilização do General Positian System – GPS Garmin
Etrex, conforme figura 01:

Igarapé

Figura 01: Igarapé do Frasco - Boa Vista/RR
Fonte: Google Earth, localização da área estudada.

Para medir as características da qualidade da água dos pontos escolhidos, utilizou-se o
equipamento Medidor Multiparâmetros Portátil para qualidade da água, específico para análise
ambiental - Modelo HI 9828, marca HANNA que mensurou os parâmetros físicos químicos: Ph,
Turbidez, Oxigênio Dissolvido e Temperatura.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A qualidade da água pode ser representada através de diversos parâmetros, que traduzem as
suas características físicas, químicas e biológicas, para este estudos foram marcados 4 (quatro)
pontos, onde foram analisados somente os parâmetros físico-químicos: Ph, Turbidez, Oxigênio
Dissolvido e Temperatura, para análise dos parâmetros citados foram utilizados os equipamentos
do laboratório do Curso de Saneamento Ambiental do Instituto Federal de Roraima.
1° PONTO
Localiza-se no bairro Aeroporto na margem direita da BR-174 sentido Venezuela, nas
coordenadas geográficas 02° 50’ 51’’N / 60° 42’ 20,5’’ O. Neste ponto, o igarapé encontra-se
visivelmente assoreado devido a recente duplicação da BR–174. No local, apesar do
assoreamento, é possível observar que o igarapé ainda conserva alguns traços naturais como a
presença de espécies de macrófitas e buritizais (Mauritia flexuosa), como mostra a figura 02:

FIG.:02 Trecho do igarapé que se
encontra preservado.

2° PONTO
Localiza-se na margem esquerda da BR-174 sentido Venezuela no bairro Cauamé, nas
coordenadas geográficas N 02° 50’ 52” / 60° O 42’ 21,6’’ O. No local, o igarapé passa da margem
direita para margem esquerda por três bueiros. Neste ponto o Igarapé do Frasco também sofreu
grande degradação devido a duplicação da Br. Observou-se estreitamento do corpo hídrico, a
retirada de parte da mata ciliar (figura 03), e a presença de resíduo sólido em sua proximidade.

FIG.: 03 Mata ciliar que foi retirada, já em decomposição.
3° PONTO
Com cerca de 250 metros de distância do 2º ponto, com as coordenadas geográficas 02° 50’
58,8” N / 60° 42’ 27,5” O, o terceiro ponto apresentou visivelmente um grande impacto
ambiental, pois, na margem desse ponto situa-se um sítio onde é possível encontrar animais
como galinhas, patos e carneiros, percebeu-se também que devido topografia do terreno em
período de chuva as fezes e outros rejeitos são carreados para o igarapé. Observou-se a grande
presença de matéria orgânica em decomposição nas margens.

FIG.: 04 Cerca do sítio localizada na margem do igarapé.
4º PONTO
O último ponto, com as coordenadas geográficas 02° 51’ 03,3” N / 60° 42’ 28,8”O, caracteriza um
local com água represada (figura 05) pela tentativa de aterro do igarapé que alterou o seu estado
natural, tendo a retirada de parte da mata ciliar, e presença de lixo no local. Observou-se
também que neste ponto o igarapé recebe esgoto domestico oriundo de uma moradia.

FIG.: 05 Água represada.
RESULTADOS E DISCUSSÕES

Segundo BRASIL (2005), a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA fixa
parâmetros físicos, químicos e biológicos para águas doces, salobras e salinas. A Resolução do
CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões
de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Porém a Resolução do CONAMA nº 357,

não estabelece valores limites para águas de classe II, portanto, adota-se os padrões prédeterminados para a classe 1:
I – Condições de qualidade de água:
a) OD, em qualquer amostra: não inferior a 6 mg/L O2;
b) pH: 6,0 a 9,0;
c) turbidez: até 40 UNT;
Conforme análise obteve-se os seguintes resultados:

Tabela 01: Resultados da análises físico-químicas
Ph

Turbidez

Oxigênio

Temperatura

Dissolvido
PONTO 1°

6,8

14,44

5,98 mg/l

27,4 ºC

PONTO 2°

6,6

9,8

5,46 mg/l

28,5 ºC

PONTO 3°

5,8

19,8

3,8 mg/l

28,9 ºC

PONTO 4°

5,4

16,4

5,4 mg/l

28,9 ºC

Fonte: Autores, 2012.

No ponto 01, devido a presença da piçarra utilizada para a duplicação da Br-174, a presença de
partículas em suspenção foi maior, assim, este ponto apresentou-se com alta turbidez. No ponto
4º, em visita ao local encontrou-se grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, o
que pode interferir no nível de oxigênio dissolvido, pois as bactérias presentes necessitam de
oxigênio para decompor a matéria orgânica.
Em todos os pontos observou-se um baixo nível de oxigênio dissolvido, o que implica na presença
de vida aquática no corpo hídrico.
Comparando os resultados da análise e os parâmetros de qualidade de água da Resolução 357 do
CONAMA, o igarapé do Frasco atinge não atinge em totalidade aos padrões contidos na
resolução.

Desta forma, a Microbacia do Igarapé do Frasco encontra-se impactado, pois apresenta redução
da fauna local, modificação de paisagem por retirada da mata ciliar e construção de moradias em
seu entorno, que vem gerando poluição ao corpo hídrico. Com as visitas in loco e análises físicoquímicas foi possível entender a atual situação da área em estudo e perceber que
gradativamente ela vem perdendo seus aspectos naturais devido à ocupação em sua área de
preservação permanente.
CONCLUSÃO

O crescimento da população é um fator fundamental na degradação ambiental, e Boa Vista, uma
cidade que já passa dos 277.784 habitantes está passando por esse processo, pois, percebe-se
uma grande degradação ambiental principalmente na zona oeste ocasionada geralmente por
invasões e empreendimentos imobiliários.
A bacia do Igarapé do Frasco sofreu e ainda sofre grande degradação, devido às ocupações em
sua área de preservação permanente, que como o próprio nome sugere, deveria ser de
preservação. Devido à forma acelerada e desordenada da ocupação, está sendo gerada a
poluição ambiental, que afeta tanto a população, quanto ao ecossistema existente na área de
estudo.
Diante dos fatos torna-se necessária a elaboração de medidas de proteção e/ou recuperação da
bacia frente aos problemas detectados, onde as autoridades responsáveis pela conservação
ambiental adotem uma postura rígida, no sentido de preservar as matas ciliares dos corpos
hídricos urbanos, utilizando da aplicação de uma legislação mais eficaz, além disso, é
extremamente importante que haja um comprometimento da sociedade com o meio ambiente,
e que a educação ambiental ultrapasse as paredes de escolas e universidades e que a população
crie uma consciência ambiental, que deve ser trabalhada principalmente em escolas através da
Educação Ambiental.
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O impacto da poluição afeta diretamente os organismos, de organismos) e densidade (nº de organismos.m ) em
é nesta lógica que o monitoramento e avaliação da três amostras dos três sítios selecionados (triplicata).
comunidade bentônica se faz indispensável. O estudo Com os resultados obtidos ainda não é possível observar
das comunidades bentônicas é um componente um padrão comportamental claramente definido das
importante no monitoramento ambiental das condições populações de macro invertebrado bentônico nos
dos estuários. O presente trabalho teve como objetivo diferentes sítios analisados, assim como realizar
caracterizar quantitativamente a comunidade de avaliações ambientais conclusivas sobre os níveis de
macroinvertebrados bentônicos em diferentes áreas de impacto, no entanto é válido salientar que foram
manguezal do Rio Acaraú-CE. Para a realização das realizadas apenas duas campanhas de coleta, e que
coletas foram selecionadas três áreas (sítios) no estuário ambas ocorreram na estação seca, não descrevendo a
do Rio Acaraú-CE, sujeitas as mesmas condições variação sazonal esperada.
São necessários mais
ambientais, porém com diferentes níveis de perturbação campanhas de amostragens e mais estudos para
antrópica. Foram avaliados os dados de abundância (nº enriquecer os resultados obtidos nesta pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: Caracterização ambiental; Comunidade bentônica; Densidade de organismos; Diversidade de
organismos; Manguezal .

QUANTITATIVE ANALYSIS OF BENTHIC MACROINVERTEBRATES IN RIVER ESTUARY ACARAÚCEARÁ

ABSTRACT

The impact of pollution directly affects organisms, it is
here that the monitoring and evaluation of benthic
community is indispensable . The study of benthic
communities is an important component in the
environmental monitoring of the condition of estuaries .
The present study aimed to characterize quantitatively
the community of benthic macroinvertebrates in
different areas of River mangrove Acaraú-CE, Brazil, in
order to measure the level of impact of human
disturbance on site. To carry out the collections three
areas (sites) were selected at the estuary of the River
Acaraú-CE, Brazil. The abundance data (number of
- 2
organisms) and density (number of organisms.m ) in

three samples from three selected sites (triplicate) were
evaluated. Through quantitative evaluations presented
is not possible to observe a clearly defined behavioral
patterns of macro invertebrate benthic populations in
different sites analyzed, and perform environmental
assessments conclusive about the impact levels ,
however it is worth noting that only two campaigns
were conducted collection , and both occurred in the dry
season , not describing the expected seasonal variation .
Sampling campaigns more and more studies are needed
to enhance the results obtained in this research .

KEY-WORDS: Environmental characterization; Benthic community; Density of organisms; Diversity of organisms;
Mangrove.

ANÁLISE QUANTITATIVA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS NO ESTUÁRIO DO RIO
ACARAÚ-CEARÁ

INTRODUÇÃO
O ecossistema manguezal é restrito aos litorais tropicais e subtropicais, desenvolvendo-se
na zona entre marés, geralmente na desembocadura de rios, onde predominam espécies
vegetais típicas, às quais se associam outros componentes vegetais e animais, se caracterizando
pelas altas taxas de produtividade primária (ODUM, 1988; SCHAEFFER-NOVELLI et al., 2004;
RODRIGUES; FARRAPEIRA,2008).
As funções e serviços prestados pelos manguezais são numerosos, destacando os que
constituem a base da cadeia trófica com espécies de importância econômica e/ou ecológica,
servem de área de abrigo, reprodução, desenvolvimento e alimentação de espécies marinhas,
estuarinas, límnicas e terrestres, além de pouso de aves migratórias. E ainda protegem a linha de
costa contra erosão, prevenindo as inundações e protegendo contra tempestades; mantêm a
biodiversidade da região costeira e são fontes de proteína e produtos diversos para a população
humana que vive em áreas vizinhas aos manguezais, além de outros papéis ecológicos (COELHO
JR; NOVELLI, 2000; RODRIGUES; FARRAPEIRA, 2008).
Apesar de sua importância, os manguezais são ecossistemas de grande vulnerabilidade a
ações externas e vêm sofrendo processos de destruição em vários níveis através da ação
humana, não só em função da exploração predatória de sua fauna e flora, como também pela
poluição de suas águas, aterros, depósitos de lixo entre outros (BELTRÃO et al., 1995; OLIVEIRA,
2004; RODRIGUES; FARRAPEIRA,2008).
A Região Portuária de Acaraú é um ambiente com alta vulnerabilidade as ações
antrópicas, tanto em relação ao desmatamento quanto pela liberação de poluentes oriundos do
porto de Acaraú, assim como pelo lançamento de esgoto doméstico da cidade. De acordo com
Secundo-Junior et al. (2011) o manguezal desta região se encontra muito impactado pela
deposição de resíduos sólidos provenientes de artes de pesca.
Estudos de caracterização dos gradientes ambientais são importantes para o
entendimento da estrutura e funcionamento dos manguezais, e, consequentemente, para o
manejo destes ecossistemas (LIMA; TOGNELLA, 2012).
O impacto da poluição afeta diretamente os organismos, é nesta lógica que o
monitoramento e avaliação da comunidade bentônica se faz indispensável (PASSOS; LYRA, 2007).
O estudo das comunidades bentônicas é um componente importante no monitoramento
ambiental das condições dos estuários.
Os organismos mais comumente utilizados para avaliar impactos ambientais em
ambientes aquáticos são os macroinvertebrados bentônicos, peixes e a comunidade perifítica, e
dentre estes grupos, as comunidades de macroinvertebrados bentônicos têm sido utilizada
constantemente para a avaliação de impactos ambientais e monitoramento biológico (GOULART;
CALLISTO, 2003; BONADA et al., 2006; TANIWAKI; SMITH, 2011).

Oliveira (2010) cita que os macroinvertebrados bentônicos são considerados
bioindicadores, pois as espécies, ou assembleia de espécies, têm necessidades particulares com
respeito a um conjunto de variáveis físicas ou químicas. Alterações na presença/ausência,
número, morfologia, fisiologia, ou comportamento das espécies indica que as variáveis físicas,
químicas e biológicas estão fora dos seus limites de tolerância.
Esta comunidade representa um elemento importante na estrutura e funcionamento dos
ecossistemas aquáticos e sua distribuição é influenciada por vários fatores como o tipo de
sedimento, morfologia das margens, profundidade, natureza química do substrato, vegetação,
competição entre as diferentes espécies e disponibilidade de fontes alimentares (HAUER; RESH,
1996; GILLER; MALMQVIST, 2004).
O presente trabalho teve como objetivo caracterizar quantitativamente a comunidade de
macroinvertebrados bentônicos em diferentes áreas de manguezal do Rio Acaraú-CE, com o
intuito de mensurar o nível de impacto causado pela perturbação antrópica no local.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram selecionadas três áreas (sítios) no estuário do Rio Acaraú-CE, sujeitas as mesmas
condições ambientais, porém com diferentes níveis de perturbação antrópica, onde por meio da
utilização de macroinvertebrados bentônicos como bioindicador fosse possível mensurar o nível
de impacto causado por estas perturbações.
O primeiro sítio, próximo à região portuária, no centro da cidade (02º49”94′S,
40º05”14′W), encontra-se fortemente perturbado pela ação antrópica (Figura 1 A). O segundo
distancia-se do centro urbano da cidade aproximadamente nove quilômetros (02º 50′ 59″ S, 40º
07′ 41″ W), e que apresenta baixo nível de perturbação ambiental (Figura 1 B). O terceiro sítio
está localizado no ponto médio entre estes dois pontos.

Figura 1. Áreas de estudo. A. Área impactada próxima ao porto da cidade de Acaraú; B. Área não
impactada, distante do centro da cidade.
Para a coleta dos macroinvertebrados bentônicos foi utilizado um amostrador circular do
tipo “Core” com área amostral de 158,4 cm² (D = 14,2cm). Foram realizadas coletas nos meses de
outubro e novembro em cada um dos sítios estudados, onde foram retiradas três amostras em

cada (Figura 02). Após a coleta, o material foi acondicionado em sacos plásticos para fixação dos
organismos presentes em formol 10% conforme Silveira et al. (2004).

Figura 02. Coleta do material utilizando o “core”.
As amostras foram devidamente identificadas e datadas. A contagem e triagem dos
organismos coletados foram realizadas em laboratório, utilizando microscópio estereoscópico
(lupa) e depois as amostras foram fixadas em álcool 70% (Figura 03 A e B). Com os resultados de
contagem foi determinada a abundância e a densidade de organismos. A identificação dos
organismos foi realizada com auxílio de lupa utilizando como base diversas chaves de
identificação disponíveis e pesquisas online.
A

B

.
Figura 03. Triagem do material coletado em laboratório (A); Amostras separadas após triagem
para a identificação das espécies (B).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas duas coletas de macroinvertebrados bentônicos, uma em outubro e
outra em novembro de 2013, nas quais foi coletado o total de 816 organismos. A primeira coleta
respondeu por 47,4% (387 organismos) do total, enquanto a segunda representou 52,6% (429
organismos) do total de espécimes coletados. Na Tabela 01 segue o detalhamento do número de
organismos coletados nas duas campanhas até agora realizadas.
Tabela 01: Detalhamento da abundância de organismos coletados durante as campanhas de
amostragem realizadas nos meses de outubro e novembro de 2013.
Amostra

Outubro

Novembro

Sítio 01

Sítio 02

Sítio 03

Sítio 01

Sítio 02

Sítio 03

1

6

42

39

73

36

12

2

21

100

4

40

18

79

3

37

79

59

37

59

75

21,3 ± 15,5

73,7 ± 29,4

34,0 ± 27,8

50,0 ± 20,0

37,7 ± 20,6

55,3 ± 37,6

64

221

102

150

113

166

Média ± DP
Total

Fonte – Laboratório de Ecologia de Manguezais (ECOMANGUE) –IFCE-Campus Acaraú.

É válido ressaltar que o maior e menor número total de organismos cultivados ocorreu na
coleta realizada no mês de outubro, sendo a maior quantidade no Sítio 02 (221 organismos) e a
menor no Sitio 01 (64 organismos).
Levando em consideração a área do amostrador utilizado (158,4 cm²) foi possível
determinar a densidade de organismos (org.m-2), estando os resultados médios obtidos nas duas
coletas realizadas nos três sítios amostrados expostos na Figura 04.

Figura 04. Representação gráfica das médias de densidade (org.m-2) obtidas nas coletas
realizadas em outubro e novembro de 2013 nas três diferentes áreas do manguezal do Rio
Acaraú-CE em estudo.
A maior densidade observada ocorreu na coleta de Outubro no Sítio 02 com valor de
6.329,1 org.m-2, onde também ocorre o maior valor médio observado (4.662,4 org.m-2). A menor
densidade observada, ocorreu na coleta de Outubro no Sitio 03 onde verificou-se densidade de
253,2 org.m-2, no entanto o menor valor médio observou-se na coleta realizada neste mesmo
mês no Sítio 01 (1.350,2 org.m-2).
Observa-se que a variabilidade quantitativa e de densidade dos organismos bentônicos
tende a ser menor na coleta realizada no mês de Novembro, o que pode estar apontando para
um maior equilíbrio entre os Sítios amostrados com a proximidade da estação chuvosa.
CONCLUSÃO
Por meio de avaliações quantitativas apresentadas ainda não é possível observar um
padrão comportamental claramente definido das populações de macro invertebrado bentônico
nos diferentes sítios analisados, assim como realizar avaliações ambientais conclusivas sobre os
níveis de impacto como proposto para este estudo, no entanto é válido salientar que foram
realizadas apenas duas campanhas de coleta, e que ambas ocorreram na estação seca, não
descrevendo a variação sazonal esperada.
Está prevista a realização de pelo menos mais oito campanhas para coleta de amostras, as
quais, pelo menos duas destas serão realizadas na estação chuvosa, além de outros trabalhos de
morfometria e quantificação da biomassa de macroinvertebrados, os quais enriquecerão os
resultados obtidos nesta pesquisa.
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RESUMO
Com o objetivo de investigar as variações de
diversidade, riqueza e composição da vegetação lenhosa
regenerante na borda e no interior de um fragmento
protegido de Floresta Tropical Atlântica de matriz
urbana, foi realizado o levantamento da vegetação
presente no Parque Estadual Dois Irmãos do Recife.
Foram plotadas o total de 20 parcelas permanentes de
2,5x2,5m, equidistantes em 17,5m, sendo 10 na
condição de borda e 10 no interior. Em cada parcela
foram amostrados todos os indivíduos com CNS < 3 cm.
O maior número de indivíduos foi registrado para o
interior (512), quando comparado à borda (418). Assim
como a maior riqueza de espécies foi amostrada no
interior (65) em relação à borda (45). A similaridade
florística pelos índices de SØrensen e Jaccard, entre
(borda e interior) foi de respectivamente 0.4 e 0.25,

consideradas baixas segundo a literatura. A diversidade
e equabilidade foram de respectivamente 3,46 nats/ind.
e 0,82 no ambiente de interior e 2,80 nats/ind. e 0,73 na
borda. Os valores mais altos de diversidade e
equabilidade do interior podem indicar que a riqueza e a
distribuição do número de indivíduos por espécie é mais
equilibrada nessa condição. O efeito de borda e as
perturbações antrópicas da matriz urbana podem estar
contribuindo para as diferenças em composição e perda
de espécies lenhosas regenerantes na borda florestal da
Mata do Parque Estadual Dois Irmãos.

PALAVRAS-CHAVE: Floresta atlântica, regeneração natural, diversidade, lenhosa, plântula.

EVALUATION OF NATURAL REGENERATION IN CONDITION INSIDE AND EDGE OF A SHRED OF
URBAN FOREST TROPICAL ATLANTIC

ABSTRACT
In order to investigate the variations in diversity,
richness and composition of regenerating woody

vegetation at the edge and within a protected Atlantic
Rainforest fragment of urban matrix, the survey of the

vegetation was conducted at the Two Brothers Reef
State Park. Total of 20 permanent plots of 2.5x2,5m,
equidistant at 17.5m were plotted, with 10 in the border
condition and 10 inside. In each plot were sampled all
individuals with CNS < 3cm. The largest number of
individuals was recorded for the interior (512), when
compared to edge (418). Just as the highest species
richness was sampled within (65) in relation to the edge
(45). The floristic similarity indices Sorensen and Jaccard,
between (edge and interior) was respectively 0.4 and
0.25, considered low according to the literatur. The

diversity and evenness were respectively 3.46 nats/ind.
and 0.82 in the indoor environment and 2.80 nats/ind.
and 0.73 at the edge. The highest values of diversity and
evenness of the interior may indicate that the
distribution of wealth and the number of individuals per
species is more balanced in this condition. The edge
effect and anthropogenic disturbances of the urban
matrix may be contributing to the differences in
composition and loss of regenerating woody species in
forest edge of the Forest Brothers State Park.

KEY-WORDS: Atlantic forest, natural regeneration, diversity, woody, seedling.

AVALIAÇÃO DA REGENERAÇÃO NATURAL EM CONDIÇÃO DE BORDA E INTERIOR DE UM
FRAGMENTO URBANO DE FLORESTA TROPICAL ATLÂNTICA

INTRODUÇÃO
A redução de habitat, principalmente a fragmentação em pequenos remanescentes impõe
uma grande ameaça à vida de algumas espécies (RICKLEFS, 2009). A fragmentação de habitat é o
processo pelo qual uma grande área contínua é reduzida e dividida em pequenas manchas
(fragmentos), isoladas por uma matriz diferente do habitat original (PRIMACK & RODRIGUES,
2001). O isolamento dos remanescentes age negativamente na riqueza de espécie por reduzir o
potencial de imigração (ou de recolonização), por determinadas espécies não se adaptarem em
fragmentos isolados ou por tornarem-se dominantes, tendo como consequência a perda da
diversidade biológica (LAURANCE et al., 2001; TABARELLI et al., 2004).
Uma das piores consequências advindas da fragmentação é o Efeito de Borda, na medida
em que a vegetação natural é reduzida e substituída por uma matriz antrópica, bordas vão sendo
criadas entre os diferentes componentes da paisagem, e drásticas alterações na floresta
fragmentada são causadas, pelo aumento na disponibilidade de luz, dessecação do habitat e
maior turbulência causada por ventos (PRIMACK & RODRIGUES, 2001).
A fragmentação florestal é um dos maiores problemas enfrentados pelos biomas florestais
brasileiros, sobretudo a Floresta Atlântica que apesar da elevada biodiversidade e grau de
endemismo (40% das 20 mil espécies vegetais são endêmicas) restam da sua cobertura original
aproximadamente 7% em fragmentos isolados (Dean, 1996; Ranta et al., 1998), com fortes
consequências decorrentes do efeito de borda.
Partindo da premissa de que a interação entre a borda da floresta e a matriz do entorno
pode causar modificações bióticas e abióticas nas populações vegetais localizadas na borda dos
remanescentes, e de acordo com o tipo de uso da matriz circundante a intensidade das
alterações pode variar. Objetiva-se nesse estudo investigar as variações de diversidade, riqueza e
composição da vegetação lenhosa no estádio de plântulas da borda e do interior de um
fragmento protegido de Floresta Tropical Atlântica de matriz urbana, tendo em vista a
importância de estudar as fases iniciais do ciclo de vida das espécies arbóreas, pois o
recrutamento e a sobrevivência desse estádio afetam toda composição e estrutura florestal
futura.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo
O estudo se desenvolveu em um fragmento de Floresta Atlântica em área urbana da
Região Metropolitana do Recife Pernambuco, (latitude 7º 99’ 317’’ S e longitude 34º 94’ 351” W
e 8º 00’ 659’’ S e 34º 95’ 459” W para as bordas e latitude 7º 99’ 578” S e longitude 34º 94’ 492”
W para o interior), denominado de Parque Estadual Dois Irmãos, um dos principais centros de
conservação da natureza, protegidos pelo Governo do Estado de Pernambuco, como Unidade de
Conservação Estadual de Proteção Integral (PERNAMBUCO, 2006).
O fragmento em extensão e biodiversidade é considerado como um dos mais significativos
no estado de Pernambuco (Moura-Júnior et al., 2009), sendo formado por um remanescente de
Floresta Ombrófila de Terras Baixas (Veloso, 1992) e pelo horto-zoobotânico de mesmo nome,
que juntos perfazem uma área de 384,4ha (Site Parque Estadual Dois Irmãos 2014).
O clima da região é do tipo As’ - tropical costeiro, quente e úmido, de acordo com Köppen
(1948). O regime de chuvas abrange o período de outono e inverno, apresenta precipitação total
acumulada de 1682,6mm no período compreendido entre dezembro de 2012 a julho de 2013,
segundo dados da Estação Meteorológica do Curado, Recife – PE (APAC, 2013) e temperaturas
médias mensais de 23°C (MACHADO et al., 1998).
Amostragem da vegetação
A amostragem da vegetação ocorreu em dois ambientes da mata: borda e interior. Para
delimitação da borda da floresta foi considerada uma área de até 100 m do limite florestal em
direção ao interior (MURCIA, 1995; GOMES et al., 2009). Em se tratando do ambiente de interior
foi considerado aquele com mais de 300 m de distancia do limite florestal (Laurance et al., 2009;
Gomes et al., 2009) por não receber uma influência direta da matriz circundante, nem a presença
de fatores antrópicos na área.
Para seleção da área de borda em contato com área urbana a princípio foram analisadas
imagens de satélite, curvas de nível do solo no mapa de relevo da área e realizadas caminhadas
aleatórias nas trilhas ecológicas já existentes na floresta. Nessa condição foram plotadas 10
parcelas permanentes de 2,5x2,5m perpendiculares à borda e equidistantes em 17,5m. No
ambiente de interior também foram plotadas 10 parcelas de 2,5x2,5m, sendo cinco adentrando a
floresta e cinco paralelas a estas.
O período da amostragem ocorreu em dezembro/2013 e janeiro/2014. Em cada parcela da
borda e do interior foram amostrados e identificados (com etiqueta numerada em ordem
crescente) todos os indivíduos vegetais lenhosos que apresentavam circunferência ao nível de
solo menor que três centímetros (CNS < 3cm).
O material botânico coletado foi herborizado, conforme técnicas usuais (Mori et al., 1989)
e as identificações taxonômicas ocorreram por meio de literatura específica, adotando-se o
sistema Angiosperm Philogeny Group III – APG III (2009) para organização da lista florística. Para
os dois ambientes (borda e interior) foi verificada a riqueza de espécies, a composição florística e
calculados o Índice de Diversidade de Shannon (H’) e a equabilidade, com base no índice de

Pielou (J’) (ARAÚJO & FERRAZ, 2010). O índice de Shannon admite que indivíduos sejam
aleatoriamente amostrados de uma comunidade infinitamente grande (Pielou, 1975) e que todas
as espécies estejam representadas na amostra (MAGURRAN, 2011).
A abundância de cada ambiente (borda e interior) foi calculada para a função Shannon
utilizando-se da fórmula de equabilidade (MAGURRAN, 2011). A similaridade florística entre as
comunidades vegetais lenhosas em regeneração na borda e no interior do fragmento foi
realizada através dos índices de similaridade de Jaccard e Sørensen, comumente utilizados em
estudos ecológicos para análise comparativa entre comunidades (KREBS, 1989; PINTO COELHO,
2000). Todos os cálculos foram elaborados com o auxílio do programa Excel 2010.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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O ambiente de interior apresentou um número maior de indivíduos (512) em comparação
ao de borda (418). Em relação à riqueza de espécies o interior florestal também foi mais rico,
com 65 morfo-espécies, comparado ao ambiente de borda com apenas 45 morfo-espécies. As
famílias que tiveram maior representatividade de espécies no interior foram: Myrtaceae (8),
Burseraceae e Sapotaceae (5), Rubiaceae (4) e Fabaceae, Lauraceae e Moraceae (3). Em
conjunto, estas sete famílias contribuíram com 47,69% do total de espécies (Figura 1). Quanto ao
ambiente de borda, as famílias que apresentaram maior riqueza de espécies foram: Fabaceae (6),
Lauraceae (4) e Moraceae (3) (Figura 2), que em conjunto, foram responsáveis por 28,88% do
total de espécies. Dentre os gêneros, os mais ricos em espécies no ambiente de interior foram:
Protium (5 espécies), Pouteria (4), Ocotea (3), Erythroxylum, Inga e Eugenia (2 cada). Na borda os
gêneros mais ricos foram: Ocotea (4), Aspidosperma, Protium, Inga e Brosimum (2 cada).

F amílias

Figura 1 – Número de espécies por família no ambiente de interior.
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Figura 2 – Número de espécies por família no ambiente de borda.
As famílias Rubiaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, Bignoniaceae, Fabaceae, Lauraceae,
Annonaceae, Moraceae, Sapotaceae e Meliaceae são apontadas como de maior
representatividade florística no componente arbóreo na Floresta Atlântica (BERNACCI, 1992;
CESTARO, 2002; OLIVEIRA et al., 2004; SIMINSKI, et al., 2004; PEREIRA & ALVES, 2006; COSTA
JUNIOR et al., 2008; ROCHA, et al., 2008; SOUTO, 2009; SOUZA, et al., 2009; BORGO, 2010). Desta
forma, percebe-se que seis famílias de maior riqueza na regeneração natural no ambiente de
interior, assim como três famílias da borda do Parque Estadual Dois Irmãos, estão entre as mais
expressivas nos levantamentos florísticos da Floresta Atlântica.
A menor riqueza na condição de borda em comparação ao interior pode ser entendida pelo
fato da fragmentação poder limitar o potencial de uma espécie no processo de dispersão e
colonização comprometendo negativamente a composição da floresta, uma vez que os
organismos do interior que respondem negativamente a borda das florestas e ao aumento da
perturbação nos fragmentos, são também vulneráveis a fragmentação (LAURANCE et al., 2000).
A análise da similaridade florística, pelos índices de SØrensen e Jaccard mostrou que entre
as duas condições (borda e interior) a similaridade é respectivamente de 0,40 e 0,25. Essa baixa
similaridade entre borda e interior pode ser atribuída ao modo como as espécies se comportam
nas diferentes condições ambientais. O efeito de borda ocorre devido à influência do ambiente
distinto do fragmento, encontrado na matriz (MURCIA, 1995). Os fragmentos florestais
apresentam um gradiente de fatores abióticos do interior para as bordas, os quais possuem
menor umidade do solo, maior temperatura do solo e do ar, maior intensidade de luz e aumento
na velocidade do vento (KAPOS, 1989; RODRIGUES, 1998). Além de considerarmos a influência
dos fatores abióticos no estabelecimento da vegetação lenhosa regenerante, percebemos os
efeitos da presença da matriz predominantemente urbana no entorno do fragmento, através do
corte seletivo de árvores, o que pode também restringir ou favorecer o desenvolvimento de
determinadas espécies.
Os valores de diversidade e de equabilidade foram de respectivamente 3,46 nats/ind. e
0,82 no ambiente de interior e 2,80 nats/ind. e 0,73 na borda. Constata-se que o ambiente de

interior apresentou valores mais altos de diversidade e equabilidade quando comparado ao
ambiente de borda, indicando que no interior além de ocorrer uma maior riqueza há uma melhor
distribuição do número de indivíduos por espécie, o que resultou em uma equabilidade mais alta
no ambiente de interior, onde possivelmente no ambiente de borda a influência do efeito de
borda e as perturbações antrópicas podem estar contribuindo para a ausência de nichos
diferenciados. Os valores de diversidade na regeneração natural do interior do fragmento
florestal estudado é bem semelhante aos registrados em remanescentes de Floresta Atlântica
estudados por (Brandão et al. 2009), de 3,68 nats/ind. e por (Siqueira et al. 2001) de 3,47
nats/ind.
CONCLUSÃO
Os resultados da diversidade, riqueza e composição do fragmento de Floresta Atlântica do
Parque Estadual Dois Irmãos demonstram existir variações entre as condições de borda e
interior, sendo comparativamente maiores no interior. Também observa-se existir uma baixa
similaridade entre as comunidades regenerantes dos dois ambientes (borda e interior), que pode
está sendo influenciada por fatores bióticos e abióticos e pela intervenção humana através do
corte seletivo de árvores, descarte de resíduos, entre outros impactos negativos que alteram as
condições ambientais e as respostas das espécies as distintas variáveis ambientais.
Os efeitos de atividades antrópicas sobre a comunidade vegetal podem ser distintos de
acordo com a intensidade e o uso da terra, os quais contribuem para o isolamento de fragmentos
florestais, comprometem a manutenção da flora e fauna e resultam no declínio da diversidade
biológica. Entretanto, esses efeitos podem ser minimizados se houver no entorno do fragmento a
zona de amortecimento, conforme definida no Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC), a qual estabelece uma área entre o limite florestal e a matriz circundante, onde as
atividades antrópicas estão sujeitas às normas e restrições específicas.
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RESUMO
Briófitas são vegetais inferiores,
avasculares e sua principal característica e
possuir alternância de gerações. São
consideradas o segundo maior grupo de
vegetais terrestres e são pioneiras na transição
do ambiente aquático para o terrestre. São
encontradas em quase todos os ambientes,
pois toleram condições ambientais extremas
(possuindo o estado de dormência), ocorre
desde pólos até as zonas tropicais e desde

ambientes desérticos a ambientes submersos,
o único ambiente na qual elas não são
encontradas são os marinhos. As briófitas são
pioneiras no processo de sucessão vegetal, são
fixadoras de nitrogênio. Devido suas
características ecológicas e taxonômicas, as
briófitas vêm sendo utilizadas em projetos de
biomonitoramento da qualidade do ar, água e
de outros tipos de poluição

PALAVRAS-CHAVE: Briófitas, pioneiras, condições ambientais, biomonitoramento.
ABSTRACT
BRYOPHYTES AS BIOINDICATORS IDENTIFICATION OF ENVIRONMENTAL QUALITY OF URBAN
AREA OF MANAUS-AM
Bryophytes are less vegetables, environments, the unique environment in
avascular, and its main feature and have which they are not found are marine.
alternation of generations. The second largest Bryophytes are pioneers in plant succession
group of land plants and are considered process are nitrogen fixers. Due to its
pioneers in the transition from aquatic to ecological and taxonomic characteristics,
terrestrial. Are found in nearly all bryophytes has been used in projects
environments, because they tolerate extreme biomonitoring of air quality, water and other
environmental conditions (having the state of pollution.
dormancy) occurs from the poles to the
tropics, and from deserts to underwater
KEY-WORDS: Bryophytes, pioneering, environmental conditions, biomonitoring.

1. INTRODUÇÃO:
Briófita é o termo utilizado para designar um grupo de vegetais que possuem um ciclo de
vida marcado por alternância de geração (gametófita haplóide e esporófita diplóide), onde a
geração gametofítica é dominante (Vanderpoorten & Goffinet 2009). O termo briófita engloba 3
grupos: os musgos, hepáticas e antóceros. As briófitas são criptógamas, avasculares (Sem vasos
condutores), normalmente pequenas, com ampla distribuição geográfica (Lemos-Michel 2001).
Elas compõem o segundo maior grupo de plantas terrestres, sendo consideradas as pioneiras na
transição do ambiente aquático para o terrestre (Vanderpoorten & Goffinet 2009).
De modo geral, antóceros, hepáticas e musgos são formados por estruturas básicas
comuns, com algumas modificações para cada grupo. Fig 1.

Fig1. Estruturas básicas das briófitas. A cor verde corresponde às estruturas do gametófito e
cor vermelha às estruturas do esporófito.

a. Gametófito: ocorre em antóceros, hepáticas e musgos. Representa a geração
gametofítica (haplóide) e é a fase mais duradoura. É fotossintetizante e ocorre normalmente na
cor verde, variando em diversos tons, podendo ser também avermelhado, amarelado, castanho e
até preto. O gametófito pode ser folhoso ou taloso. Gametófito folhoso: ocorre nos musgos e nas
hepáticas folhosas. É formado por filídios que são “folhas primitivas”, formados por uma lâmina,

geralmente uniestratosa, com ou sem uma costa multiestratosa, podendo esta ser única ou
bifurcada. Ao redor do androécio ou ginoécio existem filídios ou anfigastros modificados,
normalmente maiores, chamados filídios periqueciais (♀) ou filídios perigoniais (♂) que, em
conjunto, formam o perianto (nas hepáticas) ou periquécio (nos musgos).
Gametófito taloso: ocorre nos antóceros e nas hepáticas talosas. É formado por um talo
que é um tipo de gametófito mais ou menos achatado, não diferenciado em caulídio e filídios
(Luizi-Ponzo et al. 2006). Perianto ou periquécio são estruturas de origem foliar que protegem os
arquegônios e anterídios e correspondem aos filídios periqueciais ou perigoniais dos musgos e
hepáticas folhosas.
b. Caulídio: ocorre nos musgos e hepáticas folhosas. É um eixo de sustentação ou ramo
principal do gametófito, que cresce por meio de uma célula apical, e no qual estão aderidos os
filídios (Luizi-Ponzo et al. 2006). No interior do caulídio de algumas espécies, especialmente nos
musgos, são encontrados tecidos vasculares chamados hidróides e leptóides, semelhante ao
xilema e floema, respectivamente, das plantas vasculares.
c. Rizóides: ocorrem em antóceros, hepáticas e musgos. São estruturas filamentosas
semelhantes à raiz e possuem a função de absorção de nutrientes e fixação (Luizi-Ponzo et al.
2006). São hialinos e unicelulares em antóceros e hepáticas, castanhos e pluricelulares nos
musgos.
d. Esporófito: ocorre em antóceros, hepáticas e musgos. Representa a geração
esporofítica e, normalmente, efêmera. Desenvolve-se sobre o gametófito e é dependente dele.
Quando jovem é fotossintetizante. É formado por pé, seta e cápsula.
Pé: ocorre em antóceros, hepáticas e musgos e liga a seta do esporófito ao gametófito.
Seta: ocorre em hepáticas e musgos. É a porção alongada do esporófito, entre a cápsula e o pé
(Luizi-Ponzo et al. 2006). Nas hepáticas ela é hialina e cresce após a diferenciação da cápsula. Nos
musgos ela é fotossintetizante, resistente e se alonga antes da diferenciação da cápsula.
Cápsula: ocorre em antóceros, hepáticas e musgos, porém com estruturas diferentes em cada
grupo. É a parte terminal do esporófito, produtora de esporos (Luizi-Ponzo et al. 2006). Nos
antóceros a cápsula é alongada e possui crescimento indeterminado devido à presença de um
tecido meristemático na sua base e abre-se por fendas longitudinais à medida que vai crescendo.
Praticamente todo o esporófito é representado pela cápsula. Nas hepáticas, a cápsula ocorre
sobre a seta, apresentando formato arredondado e abrindo-se por valvas e contém esporos e
elatérios no seu interior. Nos musgos, a cápsula possui uma estrutura mais complexa formada
por: urna, peristômio, ânulo e opérculo.
As briófitas toleram ambientes extremos por isso são abundantes em ambientes úmidos e
sombrios, no interior de matas ou são típicas de áreas urbanas (Lemos-Michel 2001). Também
ocorrem em hábitats aquáticos e ambientes secos e desérticos. Os substratos onde as briófitas
podem ser encontradas são inúmeros e diversos (Frahm 2003), destacando-se solos, rochas,

tronco e galhos de árvores, madeira em decomposição, folhas, base de troncos, telhados, muros,
entre outros. Existem algumas espécies aquáticas (de água doce), porém a maioria é terrestre.
Briófitas, juntamente com liquens e cianobactérias, são os pioneiros no processo de
sucessão vegetacional. Eles auxiliam no processo de formação do solo e proporcionam meio
adequado para a germinação das sementes, o que levará ao estabelecimento das comunidades
vegetais (Welch 1948).
As briófitas também controlam a erosão e auxiliam na manutenção do balanço hídrico do
solo, são componentes da biomassa e participam do ciclo do carbono e nitrogênio (Ando &
Matsuo 1984; Glime 2007).
Um dos principais usos das briófitas é como indicadores ambientais ou bioindicadores
(Ando & Matsuo 1984; Glime 2007). Como indicadores ecológicos, estudos mostram que elas
podem ser boas indicadoras da qualidade do solo nas florestas, das condições de pH e níveis de
água e indicam a presença de cálcio e outros nutrientes na água (Simon 1975; Pakarinen 1979;
Bell & Lodge 1963). Como indicadores de depósitos minerais, são importantes, pois por serem
perenes, concentram muitos minerais do solo ou outro substrato onde se encontram.
Analisando-as, temos indicadores reais da ocorrência destes minerais. Algumas espécies são
associadas a depósitos minerais, como os “musgos do cobre”, que ocorrem em solos ou rochas
com grande concentração deste mineral (Schatz 1955).
Elas também são indicadores de poluição da água e do ar. São muito utilizadas por terem
uma ampla distribuição geográfica e crescem em hábitats diversos; por não possuírem epiderme
e cutícula; por obterem nutrientes da precipitação ou deposição de material seco sobre seu
gametófito; por transportarem água e nutrientes com facilidade entre as células devido à falta de
vasos lignificados e por acumularem metais de forma passiva (Rao 1982; Glime 2007). Estudos
nesse sentido são desenvolvidos principalmente na Europa, China e Japão (Ando & Matsuo
1984).
2. MATERIAIS E MÉTODOS.
Foram realizadas três coletas em locais diferentes; cachoeira da Asframa localiza-se na BR
174 km 96 com um clima bem úmido, sombreado e preservado, se tornam um ambiente propicio
para o aparecimento de diferentes espécies de briófitas; No Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Amazonas campus distrito industrial localizado na área urbana de
Manaus, próximo ao pólo industrial; e no Jardim Botânico de Manaus, localizado no bairro cidade
de Deus. Os três pontos foram escolhidos por possuírem características em comum. A cachoeira
da Asframa é um local afastado da cidade e possui um bom nível de preservação, o jardim
botânico se localiza dentro da Reserva Florestal Adolpho Ducke de Manaus, mas possui uma área
limítrofe com cidade de Manaus, e o IFAM distrito industrial esta localizada no pólo industrial de
Manaus e dentro da área urbana da cidade.

2.2. AMOSTRAS.
Foram escolhidas três amostras de cada local de coleta. Os as amostras eram de briófitas
encontradas em solo, em cima das pedras, e casca da arvore.
As amostras foram colocadas em placa de petri para passar pelo processo de clarificação
em agua sanitária, que consiste em adicionar uma substância que pode ser floculada e que, uma
vez depositada, carregam consigo as partículas em suspensão que causam um aspecto turvo em
vinhos ou sucos de fruta. Após o tempo aproximado de 35 minutos o material estava quase
incolor, podendo assim ser preparada a lamina.
O material foi lavado com água comum, logo depois foram colocadas pequenas gotas de
álcool em cada exemplar e por fim foi usado o corante Safranina + azul de coluidina para dar a
colocar violeta aos exemplares (Figura 1.). Após o processo de coloração com o corante, os
exemplares foram levados para o microscópio e com o aumento de 40 vezes, para a identificação
dos grupos (hepática, musgo e antóceros).
Foram realizados registros fotográficos de todas as etapas do processo e das laminas com
o aumento. O armazenamento dos exemplares coletados na Asframa e no IFAM-CDI foi
armazenado em potes plásticos de diferentes tamanhos, não sendo levado em conta critérios de
armazenamento como álcool ou eu local refrigerado, considerando a durabilidade das briófitas.
As briófitas coletadas no jardim botânico foram colocadas em recipientes triangulares
feitos de papel A4. E foram utilizados no mesmo dia da coleta.

Figura 1. A: passando pelo processo de clarificação em água sanitária; B: Laminas coradas
com safranina + azul de toluidina.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO.

Apenas nas lamina feita com material vindo do IFAM-CDI, foi encontrada uma espécie de
hepática, nas demais laminas foi encontradas espécies diferentes de musgos e de antóceros.
A lamina feita com material proveniente do Jardim Botânico de Manaus, foram
encontradas duas espécies diferentes de musgos.
E no Material da coleta realizada na cachoeira da Asframa, foram encontradas exemplares
do grupo dos antóceros e exemplares do grupo dos musgos. Mostrando uma maior diversidade
de espécies.
Segundo Soria & Ron (1995), as espécies mais bem adaptadas às zonas urbanas
desenvolveram estratégias adaptativas que permitem sua sobrevivência nesses locais inóspitos.
Entre estas estratégias estão o tamanho pequeno e o hábito cespitoso, que lhes permite
proteger-se melhor de ações mecânicas, refugiarem-se em pequenos nichos onde se expõem
menos ao SO2 e reter maior quantidade de água; grande capacidade de reprodução vegetativa
por fragmentação e gemas ou desenvolvimento do esporófito, permitindo que elas se propagem
rapidamente e colonizem áreas maiores sem competir com outras espécies. Além destas
estratégias, o desenvolvimento das espécies em zonas urbanas é fortemente influenciado pelos
hábitats e pelas propriedades químicas do substrato, uma vez que normalmente o solo no meio
urbano é de caráter básico, formado pelo acúmulo de materiais de construção e resíduos ricos
em nitrogênio.
Ainda com relação às espécies que melhor se desenvolvem nas áreas urbanas, Soria &
Ron (1995) indicam o predomínio das colonizadoras de vida curta, que se enquadram muito bem
ao papel das briófitas de pioneiras nas fases iniciais da sucessão ou colonizadoras de ambientes
hostis e submetidos a perturbações. Lara et al. (1991) destacam as famílias Bryaceae, Pottiaceae
e Funariaceae por apresentarem uma notável resistência à influência urbana. Também algumas
espécies de Fissidens, comuns em solos perturbados, também são encontradas em grande
número nos parques e praças de centros urbanos (Richards 1984).

Figura 2: A: Hepática; B: Espécie de musgo (confundida com Hepática) encontrada no
Jardim Botânico; C: Exemplar coletado na cachoeira da Asframa, antóceros; D: Espécie de
musgo (confundida com Hepática) encontrada no Jardim Botânico.
4. CONCLUSÃO.
Uma grande quantidade de briófitas encontradas no Jardim botânico e a na cachoeira da
Asframa, são bons indicadores de que os dois ambientes estão em bom estado de conservação,
já que as briófitas são indicadores de meio ambiente. E encontrar uma boa quantidade de
briófitas no IFAM, mostra que apesar da unidade ser dentro da área urbana do município de
Manaus, o ambiente ainda possui um grau de qualidade.
Estudos com briófitas urbanas são de fundamental importância, pois fornecem dados
sobre a ocorrência e distribuição geográfica de espécies que suportam o convívio com a
ocupação humana (Bastos & Yano 1993) e fornecem subsídios para futuras pesquisas ecológicas,
principalmente na área de biomonitoramento ambiental, já que elas são utilizadas
principalmente como indicadoras da poluição atmosférica (Yano & Câmara 2004).

REFERENCIAS:
1. Ando, H. & Matsuo, A. 1984. Applied Bryology. In: W. Schultze-Motel (ed.). Advances in
Bryology, vol. 2, J. Cramer, Vaduz, pp. 133-224.
2. Bastos, C.J.P. & Yano, O. 1993. Musgos da zona urbana de Salvador, Bahia, Brasil.
Hoehnea 20(1/2): 23-33.
3. Behar, L., Yano, O. & Vallandro, G.C. 1992. Briófitas da Restinga de Setiba, Guarapari,
Espírito Santo. Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão 1: 25-38.
4. Bell, P.R. & Lodge, E. 1963. The reability of Cratoneuron comutatum (Hedw.) Broth. as an
“indicator moss”. Journal of Ecology 51: 113-122.
5. Bordin, J. & Yano, O. 2009. Briófitas do Centro urbano de Caxias do Sul, Rio Grande do
Sul, Brasil. Revista Hoehnea 36(1): 7-72.
6. Buck, W.R. 1998. Pleurocarpous Mosses of the West Indies. Memoirs of The New York
Botanical Garden 82: 1-400.
7. Câmara, P.E., Teixeira, R., Lima, J. & Lima, J. 2003. Musgos Urbanos do Recanto das Emas,
Distrito Federal, Brasil. Acta Botanica Brasilica 17(4): 1-10.
8. Conard, 1977. How to know the Mosses and Liverworts. W.M.C. Brown Company
Publishers, 226 p.
9. Dalton, D.A. & Chatfield, J.M. 1987. A new nitrogen-fixing Cyanophyte–Hepatic
association: Nostoc and Porella. American Journal of Botany 72: 781–784
10. Soria, A. & Ron, M.E. 1995. Aportaciones al conocimiento de la brioflora urbana española.
Cryptogamie, Bryologie et Lichénologie 16(4): 285-299.
11. Schatz, A. 1955. Speculations on the ecology and photosynthesis of the "copper mosses."
The Bryologist 58: 113-120.
12. Vanden Berghen, C. 1976. Frullaniaceae (Hepaticae) africanae. Bulletin du Jardin
botanique national de Belgique 46(1/2): 1-220.
13. Vanderpoorten, A. & Goffinet, B. 2009. Introduction of Bryophytes. Cambridge University
Press, 294p.
14. Visnadi, S.R. & Monteiro, R. 1990. Briófitas da cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo,
Brasil. Hoehnea 17(1): 71-84.
15. Visnadi, S.R. & Vital, D.M. 1997. Bryophytes from greenhouses of the Institute of Botany,
São Paulo, Brazil. Lindbergia 22: 44-46.
16. Vital, D.M. & Bononi, V.L.R. 2006. Briófitas sobre tumbas em cemitérios da Região
Metropolitana de São Paulo, SP. Hoehnea 32(2): 143-145.
17. Welch, W.H. 1948. Mosses and their uses. Procedings Indiana Academy of Science 58: 3146.
18. Yano, O. & Câmara, P.E.A.S. 2004. Briófitas de Manaus, Amazonas, Brasil. Acta Amazonica
34(3): 445-457.
19. Yano, O. & Peralta, D.F. 2007. Musgos (Bryophyta). In: J.A. Rizzo (coord.). Flora dos
Estados de Goiás e Tocantins: Criptógamos, v. 6, Universidade Federal de Goiás, Goiânia,
pp. 1-333.

CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E UTILIZAÇÃO DO AMENDOIM FORRAGEIRO EM
PEQUENAS PROPRIEADES RURAIS
2;

3

F. M. SILVA (IC)¹; J. F. S. FILHO (IC) M. M. ÁVILA (PQ)
1
2
Instituto Federal do Acre (IFAC) - Campus Rio Branco -, Instituto Federal do Acre (IFAC) -Campus Rio Branco;
3
Instituto Federal do Acre (IFAC) -Campus Rio Branco – e-mail: campusriobranco@ifac.edu.br
(IC) Iniciação Científica
(IC) Iniciação Científica
(PQ) Pesquisador

RESUMO
O objetivo desse estudo foi investigar as características
socioambientais e utilização do plantio consorciado com
a leguminosa Amendoim Forrageiro (Arachis pintoi) em
pastagens de pequenas propriedades no município do
Bujari, Estado do Acre. A escolha da leguminosa
Amendoim Forrageiro, dentre as demais utilizadas em
técnicas de plantio, está no fator energético para
nutrição de bovinos, que além de possibilitar um
crescimento na produção local, tem a tendência de
melhorar a qualidade do solo saciando a carência de
nutrientes. Sendo dessa forma, um mecanismo
alternativo que visa à sustentabilidade dos solos,
propiciando uma maior resiliência dos ecossistemas.

Para este trabalho foi quantificado vinte propriedades
aleatoriamente com tamanhos dos lotes variando até
150 hectares em dois Projetos de Assentamentos
(Espinhara I e II), os dados foram obtidos com aplicação
de questionários livre e estruturado contendo questões
objetivas e previamente submetida ao comitê de ética
para aprovação, posteriormente foram tabulados em
banco de dados do Microsoft Access 2010 e analisados
através de gráficos de barras com porcentagem das
frequências através do Software SPSS for Windows 17.0
e Microsoft.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, produtores rurais, plantio consorciado.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS AND USE OF PEANUT FORAGE ON SMALL
RURAL PROPRIEADES
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the
environmental and socio use of intercropped with
peanut (Arachis pintoi) legumes in pastures of small
farms in the municipality of Bujari, State of Acre. The
choice of legume Peanut Forage, among other
techniques used in planting, is the energy factor for
nutrition of cattle, which besides allowing an increase in
local production, tends to improve soil quality satiating
the lack of nutrients. Being thus an alternative
mechanism to the sustainability of the soil, providing
KEY-WORDS: Sustainability, farmers, associated planting.

greater resilience of ecosystems. For this study was
randomly quantified twenty properties with lot sizes
ranging up to 150 hectares in two projects Settlements
(Espinhara I and II), data were obtained with application
of free and structured questionnaires containing
objective questions and previously submitted to the
ethics committee for approval later were tabulated in
database Microsoft Access 2010 and analyzed through
bar charts with percentage of frequencies through
Software SPSS 17.0 for Windows and Microsoft

CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E UTILIZAÇÃO DO AMENDOIM FORRAGEIRO EM
PEQUENAS PROPRIEADES RURAIS
A importância da caracterização socioambiental está no entender de como os atributos
naturais e as ações antropogênicas se relacionam, sendo possível trabalhar na formulação de
ideias e conhecimentos científicos voltados à elaboração de políticas públicas que almejem a
exploração do ambiente de maneira mais sustentável, além da melhoria na qualidade ambiental
(BORGES et al., 2008). Segundo Lima (2009) as discussões acerca do uso dos recursos naturais
datam da década de 60 e 70, fazendo com que países passem a adotar mecanismos para
minimizar os efeitos nocivos da apropriação dos recursos naturais. Todavia, mesmo com os
alardes de desenvolvimento sustentável os desmatamentos não cessaram, na Amazônia
brasileira, tem aumentado continuamente desde 1991 (FEARNSIDE, 2006) e em 2007, estima-se
que 17,2% da Amazônia Legal foram desmatadas (INPE apud ARAÚJO, 2008), desse total cerca de
80-90% das áreas tem sido utilizadas com pastagens manejadas de forma extensiva. Ademais,
acredita-se que metade desta seja ocupada por pastos degradados, roçados e capoeiras
abandonadas. (FEARNSIDE; BARBOSA, 1998; MULLER et al, 2004., BRASIL, 2004 apud ARAUJO,
2008).
Nesse cenário, que visa um crescimento sustentável, a agropecuária uma das maiores
fontes da economia que movimenta o Brasil, está a cada dia com espaços e meios limitados, o
que tem levado os produtores a buscarem novos métodos para o aumento da qualidade das
pastagens, com maior mitigação de efeitos antrópicos para o ambiente e melhor utilização de
suas áreas, visto que, um dos fatores que limitam a produtividade da área é o manejo realizado
de forma inadequada nas propriedades, o que acaba resultando na degradação das pastagens e
consequentemente na diminuição da margem de lucro do proprietário. A exemplo disso, no
Estado do Acre, sudoeste da Amazônia, a forma de ocupação e desenvolvimento da agropecuária
se deu pela substituição gradual do extrativismo da borracha, o que estabeleceu uma forma de
apropriação e exploração econômica dos recursos naturais numa base fortemente concentrada
na pecuária extensiva e na agricultura itinerante através do desmatamento (SCARCELLO &
BIDONE, 2007). Atualmente no Estado, a agropecuária é ainda a principal atividade econômica
responsável pela geração de valor e absorção da população que vive no meio rural (ACRE, 2007).
Entretanto, mesmo com o fortalecimento do Desenvolvimento Sustentado, que norteia os
programas de desenvolvimento e as políticas públicas para o manejo dos recursos naturais, os
desmatamentos ainda tem sido uma das principais características para o aumento de produção
na agropecuária (SCARCELLO & BIDONE, 2007). Surge assim, a necessidade de estudar novas
formas de nutrição animal aliado ao conhecimento de técnicas de manejo sustentado da
propriedade visando conter a conversão da floresta em pastagens. No mercado, há insumos que
a complementam e melhoram a nutrição animal, porém de elevado custo, encarecendo a
produção de pequenas propriedades, forçando-os a incorporar novas áreas e consequentemente
o desmatamento e a degradação ambiental. Nesse sentindo, uma alternativa para a alimentação
seria a leguminosa amendoim forrageiro na pastagem, como fator energético para nutrição
animal, que além de possibilitar um crescimento na produção local, tem a tendência de melhorar
a qualidade do solo saciando a carência de nutrientes, pois a planta representa uma taxa
nutricional quase três vezes maior que a encontrada no capim da região, baseado em amostra
realizada pela Embrapa-Acre. A principal expectativa do uso do forrageiro na pastagem é

apresentar resultados relevantes na nutrição bovina. De acordo com Schunke (2001) as
forrageiras apresentam um forte potencial na dinamização do ciclo do nitrogênio nos sistemas de
pastagens e a seleção de variedades com boa qualidade nutricional tem importante implicação
na ciclagem do elemento, em sistemas de pastagens baseados em gramíneas. Com isso os efeitos
do manejo na pastagem, que sofrem ações da natureza podem ser mitigados com o uso da
leguminosa melhorando a qualidade do solo, oferecendo aos animais maior valor energético em
sua alimentação, pois a carência de nutrientes no solo e a baixa qualidade de pastagens
tornaram-se desafios para pesquisadores e produtores. (PEREIRA, 2007).
Nesse contexto, o amendoim forrageiro é uma forte alternativa para a região de Bujari,
especialmente por se uma erva que resiste os dois períodos climáticos da região, secos e
chuvosos, e por possuir elevado valor nutricional tem se mostrado uma fonte boa de alimento
para os animais nesse período e na formação de banco de proteína (ARAÚJO et al., 2010). Assim,
o objetivo desse estudo, foi levantar e avaliar as características socioambientais e utilização do
plantio consorciado com a leguminosa amendoim forrageiro em pequenas propriedades no
município de Bujari, Acre, como alternativa no aumento da produção animal, visando uma maior
sustentabilidade ambiental da região, levando em consideração que a conciliação do amendoim
forrageiro trará resultados aos pequenos produtores com uma maior produção animal, com
diminuição de custos e adoção de práticas sustentáveis em pequenas propriedades do município.
MATERIAL E MÉTODOS
A Pesquisa ocorreu em colocações de pequenos produtores de dois projetos de
assentamentos a margem da BR-364 (Ramal Espinhara I e II) localizados no município do Bujari,
Estado do Acre. O Município possui uma área de 3.012km² e apresenta uma área desmatada de
1.041 km², correspondendo a 35% da área total do município. A taxa média de desmatamento da
floresta foi de 1,7% entre 2001 e 2008, nesse período os desmatamentos vêm caindo a partir de
2004 e pouco mais da metade deste desmatamento foi causado por áreas maiores do que 50
hectares, caracterizando uma maior presença de médios e grandes desmatadores, com uma
presença significativa de pequenos.

Figura 1 – Mapa da localização do municío Bujari, Estado do Acre (IBGE, 2012).
As áreas de assentamentos rurais ocupam cerca de 10% do território, a taxa de
desmatamento da floresta (2001 a 2008) dentro dos assentamentos foi de 0,9%, quase a metade
da taxa do município inteiro. Para caracterização dessas famílias e das propriedades optou-se por
uma investigação qualitativa com aplicação de questionário semiestruturado (questões abertas e
fechadas). As colocações foram escolhidas aleatoriamente com tamanho dos lotes variando até

150 hectares. O total de entrevistas realizadas foi de 20 (vinte) famílias nos projetos de
assentamentos. Procurou-se com as questões conhecer a realidade das famílias nos aspectos
demográfico, econômicos e ambientais e os conhecimentos dos termos utilizados na legislação
ambiental, bem como a percepção dos agricultores quanto à importância da preservação dos
bens naturais e formas de manejo utilizadas e/ou se conhecem ou utilizam algum plantio
consorciado. Os dados foram tabulados em banco de dados do Microsoft Access 2010 e
analisados através de gráficos de porcentagem das frequências no Microsoft Excel e SPSS for
Windows.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A média da área total das propriedades analisadas foi de 59,8 hectares, sua maior
utilização foi o pasto com valor médio de 32,2 seguido de 23,45 de área nativa e 7,9 para
agricultura. A quantidade média de cabeças de gado ficou com 50,25 gado/hec. Como mostra a
tabela 1.
Tabela 1 - Variáveis pesquisadas com respectivos valores de médias, variância e desvio
padrão.
Variável

Média
(X)
Área total
Área de pasto
Área de agricultura
Área nativa
Cabeças de gado

59,8
32,2
7,9
23,45
50,25

Estatística Descritiva
Variância
Desvio Padrão
2
(σ )
(S)
1454,7
405,4
748,8
486,4
1628,61

26,1
15,3
11,1
14,4
40,3

Os altos valores de variância observados se devem ao fato da não regularidade nas áreas
das propriedades, que por vezes apresentam total conversão da área em pasto, quando muito
pequena, ou áreas maiores devido à incorporação de novas glebas para atividades econômicas
de parentes próximos, caracterizando aumento considerável dos lotes. No aspecto sóciodemográfico as propriedades tiveram um percentual de 70% de proprietários do sexo masculino
e apenas 30% feminino (Figuras 2, 3) com uma faixa etária variando de 45 a 55 anos (35%). O
tamanho médio da composição familiar ficou em torno de 4 a 5 pessoas correspondendo 60% do
percentual para essa variável.

Figuras 2,3 - Porcentagem das frequências de Gênero e Faixa Etária respectivamente, nas
propriedades analisadas.
Entretanto, apenas 5% dessa composição contribuem com efetivo trabalho na
propriedade (Figuras 4). Esses dados estão de acordo com os resultados preliminares do INCRA
Sobre a Qualidade de Vida, Produção e Renda dos Assentamentos da Reforma Agrária, revelando
que, nos assentamentos 53% são homens e que o tamanho das famílias gira em torno quatro
pessoas, donde se estima uma composição familiar grande (INCRA, 2010). Em relação à
escolaridade a pesquisa revelou que o principal problema está na descontinuidade escolar com o
acesso ao ensino fundamental inferior a 10%. Essa baixa escolaridade provavelmente está
relacionada com a falta de logística dos projetos de assentamento em relação ao centro urbano,
aliado às péssimas condições dos ramais, que se dificulta ainda mais no período chuvoso, levando
os proprietários a priorizar o trabalho na propriedade relegando a segundo plano a formação
acadêmica (Figura 5).

Figura 4,5 - Porcentagem das frenquências da composição familiar/ efetivo trabalho e níveis de
escolaridade nas propriedades analisadas.
A escolaridade também foi medida pelo INCRA nos projetos de assentamentos e mostram
dados similares aos índices de analfabetismo de: 16,5% a 15% nas propriedades avaliadas. A
rentabilidade das propriedades foi verificada sendo que 70% dos entrevistados ficaram com a
renda em torno de R$ 2.500,00 a 10.000 reais em 2011, mostrando que a principal atividade rural
comercial (75%) (Figura 6), garantiu um bom retorno financeiro aos proprietários que também
mostraram satisfação com a renda (Figura 7).

Figuras 6,7 - Porcentagens das frequências das principais atividades econômicas e satisfação com
a renda respectivamente, nas propriedades analisadas.
Os dados acima corroboram com a análise econômica do estado, que mostram que a taxa
de crescimento da economia vem apresentando uma tendência crescente nos últimos anos e o
setor agropecuário, a partir de 1998 apresenta taxa anual de crescimento passando a integrar o
VA (valor adicionado) do Estado, saindo de 4,1% para 5,9% em 2004 (ACRE, 2010). Vale ressaltar
que mesmo praticando outras atividades de subsistência (15%) nas propriedades avaliadas, as
mesmas agregam valores quando há comercialização entre os pequenos produtores. O
Zoneamento do Estado relata a evolução da atividade rural no Acre e sua associação com o
crescimento das áreas de pastagens e, principalmente, com intensificação dos sistemas de
produção. Em 2004 o Bujari, mas três municípios apresentaram altas taxas de lotação das
pastagens, esses valores podem ser resultantes da utilização de tecnologias e sua intensificação,
o que proporciona um ganho real de produtividade e rentabilidade aos produtores. Por outro
lado às pressões de pastejo acima da capacidade suporte do ambiente, comum em pequenas e
médias propriedades tende a uma degradação ambiental e consequentemente a queda da
rentabilidade na atividade rural com o passar dos anos (ACRE, 2010). Com relação ao manejo da
propriedade, caracterizado pelo conhecimento e uso de técnicas de plantio consorciado
utilizando a leguminosa amendoim forrageiro, a pesquisa revelou que 65% conhecem a utilização
da leguminosa como fator de melhoramento do solo, no entanto, apenas 20% utilizam em sua
propriedade (Figuras 8,9).

Figuras 8,9 - Porcentagem das frequências sobre o conhecimento de plantio em consorcio e sua
utilização nas propriedades analisadas.
O conhecimento da técnica de melhoramento do solo utilizando à leguminosa, de
maneira geral, foi repassado por técnicos (30%) e entre os pequenos proprietários (25%), que
acontece de maneira superficial e genérica por poucos que participaram de capacitações e
encontros com técnicos da Embrapa-Acre, sendo que 35% relataram não ter conhecimento
nenhum (Figura 10). O uso da leguminosa amendoim forrageiro (Arachis pintoi cv. Belmonte),
segundo o ZEE do Acre (2010), foi recomendado pela Embrapa para manejo na renovação de

pastagens degradadas e nos sistemas de produção intensivos. E no período de 2000 a 2004, foi
introduzida em mais de 1.000 propriedades, o que resultou em benefícios econômicos em torno
de 30 milhões de reais/ano, devido sua capacidade de incorporação de nitrogênio aos
ecossistemas aumentado a capacidade do ambiente e consequentemente melhorando a
produção. Nesse sentido, as propriedades analisadas refletem a necessidade de se levar uma
maior transferência dessa tecnologia aliado às necessidades dos pequenos produtores, visto que,
o município do Bujari localiza-se na regional do estado com maior ocorrência de áreas
antropizadas devido à intensa conversão da floresta que ainda, se apoia em técnicas
ultrapassadas como o corte- queima para transformar a biomassa da vegetação em cinzas e
limpar o terreno de plantas invasoras e competidoras nos cultivos ou pastos, a figura 11 mostra
utilização por 65% dos proprietários desse mecanismo de manejo inadequado que em longo
prazo causa prejuízos ao solo pelo processo de erosão e diminuição dos nutrientes. Vale ressaltar
que a região leste do Estado, onde se localiza o município do Bujari é a mais afetada pelas
queimadas todos os anos, sendo que em 2003 foi registrado no município cerca de 305 focos de
incêndio (ACRE, 2007).

Figura 10, 11 - Porcentagem de frenquências sobre os meios de conhecimento da técnica de
plantio em consórcio e abertura de novas aréas nas propriedades analisadas.
Outro fator relevante na pesquisa foi que, das dezesseis propriedades que não possui o
plantio em consórcio 88% relataram o interesse na sua utilização e o principal fator motivador
seria aumento na produtividade animal (50%) seguido da conservação do solo (43%) (Figuras 12,
13). As demais propriedades, que utilizam a técnica garantiram um aumento dos benefícios
trazidos com a adoção do consórcio.

Figura 12, 13- Porcentagem das frequências sobre o desejo em aplicar as técnicas de plantio
consorciado e principais motivos para utilização de plantio consorciado com a leguminosa
amendoim forrageiro nas propriedades analisadas.
A manutenção ambiental e ecológica das áreas de reserva legal (RL) e das Áreas de
preservação permanente (APP), previstas no Código Florestal Brasileiro, tem um relevante papel
no resgate e preservação da biodiversidade (FILHO et al., 2007). Dessa forma, o conhecimento de
alguns itens como mostra a figura 14, apontam que de forma geral, os proprietários já ouviram
falar sobre o assunto, sendo que 35% relataram ter conhecimento dos itens através dos meios de
comunicação e 20% respondeu não ter conhecimento sobre o assunto (Figura 14, 15), 60% já
teve contato com a fiscalização ambiental sendo que desses 30% já receberam multas referente
ao descumprimento da legislação (Figura 16).

Figura 14, 15- Porcentagem das frequências do conhecimento sobre itens de legislação
ambiental e meios de conhecimento sobre legislação ambiental.

Figura 16 - Porcentagem das frequências de multas ambientais nas propriedades analisadas.
Os valores encontrados mostram a necessidade de um conhecimento mais aprofundado
para melhor utilizar e manejar a propriedade de acordo com as normas ambientais respeitando a
vulnerabilidade das áreas bem como a manutenção da reserva legal, que em muitas
propriedades visitadas nem existe mais. Esse fator pode ser sanado com visitas técnicas mais
regulares às propriedades, além de palestras, capacitações e cursos voltados à realidade dos
produtores que por vezes só tem contanto com a fiscalização através de multas recebidas. A
figura 17 mostra essa realidade na qual 50% dos proprietários revelaram não ter apoio técnico,
essa falta de conhecimento da legislação pode ser atribuída pela falta de assistência por parte
dos órgãos de extensão rural, cooperativas e associações, que muitos desses agricultores não
têm acesso, portanto, não teriam como conhecer a legislação (GODOY et al., 2009).

Figura 17 - Porcentagem das frequências de vistas técnicas nas propriedades analisadas.
Muitos proprietários relataram preocupação com a fiscalização ambiental sendo que o
foco principal está na perda da aérea produtiva, caso tenha que haver reflorestamento (60%) na
propriedade pelo descumprimento com a legislação. Filho et al (2007) ressalta que no caso dos
pequenos agricultores o problema tende a se agravar, em função da pouca disponibilidade de
área para produção, aliado a falta de incentivos econômicos e fiscais para fiscalização e
conservação dessas áreas de proteção que os levam a não respeitá-la. Esse fato foi expresso na
figura 19, onde 40% dos proprietários relataram que o melhor incentivo para o manejo da
propriedade seria o apoio financeiro, 30% fornecimento de equipamentos e mudas e 30% de
apoio técnico. Assim, a ação meramente coercitiva e repressiva por parte do estado não tem se
mostrado suficiente para garantir o cumprimento da legislação ambiental por parte dos

agricultores que necessitam aliar conhecimento, recursos financeiros e apoio técnico preventivo
para remediar problemas ambientais futuros.

Figura 18, 19 - Porcentagem das frequências dos principais problemas com a recomposição
florestal e formas de apoio desejado de manejo nas propriedades analisadas.
CONCLUSÃO
Os resultados mostram que os pequenos produtores necessitam de sistemas de produção
economicamente viáveis e sustentáveis em suas propriedades a fim de: 1) gerar lucros; 2) ser
compatíveis com o acesso, cada vez mais restrito, à mão de obra, crédito e conhecimento e 3)
contribuir para a melhoria da renda e qualidade de vida dessas famílias.
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RESUMO
Estudos indicam alterações na frequência de espécies de
formigas em áreas de extração madeireira.
Considerando sua importância ecológica na dispersão de
sementes, alterações em suas frequências podem
influenciar a comunidade vegetal. Este trabalho teve
como objetivo avaliar os impactos da extração
madeireira sobre espécies de formiga dispersoras. O
levantamento das espécies foi realizado em uma parcela
2
2
de 36 m subdividida em 9 subparcelas de 4 m ,
estabelecida em floresta madura no Acre. Em cada um
dos vértices das subparcelas foram depositadas três
sementes de espécies diferentes. Estas sementes foram
observadas durante três horas por dez dias. As espécies
que interagiram com as sementes foram identificadas e
comparadas com uma lista de espécie de formigas

coletadas em áreas de manejo florestal. Foram
observadas 22 espécies de formigas interagindo com as
sementes, destas 12 realizaram dispersão. Das espécies
dispersoras, os gêneros Pheidole, Crematogaster,
Ectatomma,
Sericomyrmex
e
Pseudomyrmex
apresentaram relativo aumento de suas frequências em
área manejadas. Além disso, espécies do gênero
Pheidole, Pseudomyrmex e Sericomyrmex foram
observadas realizando a extração dos frutos das
sementes, provavelmente contribuindo para a
diminuição da proliferação de fungos. Os resultados
obtidos neste estudo reforçam a importância das
interações entre formigas e sementes para a
recuperação de áreas antropizadas por atividades como
o manejo florestal.

PALAVRAS-CHAVE: manejo florestal, formigas, dispersão, sementes, bioindicadores

ABSTRACT

LIST OF DISPERSAL ANT SPECIES AFFECTED BY FOREST MANAGEMENT

Studies indicate changes in frequency of ant species in
logging areas. Considering the ecological importance of
seed dispersal, changes in frequency of ant species may
influence the plant community. This study aimed to
assess the impacts of logging on dispersal ant species.
2
The work was conducted in a plot of 36 m divided into 9
2
sub plots of 4 m , established in mature forest in Acre. In
each vertices of sub plots, different seed species were
deposited. These seeds were observed for three hours
for ten days. The species that interacted with the seeds
were identified and compared with a list of ant species
collected in a logging area. Twenty-two ant species were

observed interacting with the seeds. Of these, 12
species dispersed seeds. Species of genus Pheidole,
Crematogaster,
Ectatomma,
Sericomyrmex
and
Pseudomyrmex presented relative increase in their
frequency in managed area. Furthermore, species of the
genus Pheidole, Pseudomyrmex and Sericomyrmex were
observed doing the extraction of fruit from seeds,
probably contributing to the decrease in the fungi
proliferation. The results of this study reinforce the
importance of interactions between ants and seeds for
the restoration of areas disturbed by activities such as
forest management.

KEY-WORDS: forest management, ants, dispersal, seed, bioindicators

LEVANTAMENTO DE ESPÉCIES DE FORMIGAS DISPERSORAS AFETADAS PELO MANEJO
FLORESTAL MADEIREIRO
INTRODUÇÃO
O manejo florestal sustentável é uma prática que vem sendo cada vez mais utilizada com
a finalidade de se conservar os recursos naturais (SCHROTH et al., 2004). Para se garantir uma
exploração sustentável dos recursos madeireiros com o mínimo de alteração na dinâmica da
floresta, é necessário o uso de técnicas de redução de impacto aliado ao monitoramento da flora,
fauna e de variáveis abióticas (MIRANDA, 2011).
As formigas são indicadores faunísticos extremamente utilizados em avaliações de
impacto, pois além de apresentarem alta abundância, sendo localmente dominantes em relação
a outros macro artrópodes, são sensíveis a pequenas alterações no ambiente (STORK, 1991).
Além disso, as formigas são organismos extremamente importantes para a manutenção da
dinâmica ecológica dos ecossistemas florestas, pois apresentam uma intrincada gama de
interações com o meio ambiente e com outros organismos, tais como: participam da
pedogênese, contribuindo com o enriquecimento e a aeração do solo (FARJI-BRENER & ILLES,
2000); agem no controle de insetos herbívoros (DYER & LETOURNEAU, 1999) e ainda atuam
como dispersores de sementes (HUGHES & WESTOBY, 1990; Passos e Oliveira, 2002) em um
processo conhecido como mirmecoria (BEATTIE & CULVER, 1981). Estudos indicam que existem
muitas espécies de plantas cujas sementes são dispersas por formigas. Estima-se que existam
aproximadamente 3.000 espécies de Angiospermas cujas sementes são dispersas por estes
organismos (BEATTIE, 1985; HANDEL & BEATTIE, 1990).
A dispersão por formigas envolve espécies de plantas cujas sementes produzem
externamente um corpo gorduroso denominado elaiosomo (VAN DER PIJL, 1982). As formigas
são atraídas pelo elaiosomo e utilizam-no como apoio mecânico no transporte das sementes até
o ninho. Durante o transporte, algumas podem ser perdidas, germinando e se estabelecendo em
novos locais (BEATTIE, 1985). No ninho, as formigas comem o elaiosomo das sementes, porém
isto não compromete sua capacidade de germinação (HORVITZ & BEATTIE, 1980; O’DOWD &
HAY, 1980). Este processo é muito benéfico para as plantas, pois nas proximidades da plantamãe, a taxa de competição é muito maior que em maiores distâncias, além disso, ao carregar as
sementes, as formigas colocam-nas em contato com o solo dos formigueiros que é enriquecido
em nutrientes, o que favorece à germinação (CULVER & BEATIE, 1983; RISSING, 1986).
Esta função de dispersão de sementes atribuída às formigas pode ser comprometida por
atividades antrópicas como a extração madeireira. Estudos indicam que a riqueza, freqüência e
composição de formigas podem ser alteradas em áreas que sofreram extração madeireira
(VASCONCELOS, 2000; DUNN, 2004; AZEVEDO-RAMOS et al., 2006). Desta forma, uma provável
diminuição na riqueza e frequência de espécies de formigas dispersoras de sementes, poderá
acarretar mudanças consideráveis no estabelecimento da comunidade vegetal.
Este trabalho teve como objetivo avaliar os impactos da extração madeireira a partir da

identificação de espécies de formiga dispersoras de sementes que sofrem alterações em suas
frequências após esta atividade.
MATERIAIS E MÉTODOS
ÁREA DE ESTUDO
Este trabalho foi executado no Parque Zoobotânico (PZ), pertencente à Universidade
Federal do Acre – UFAC, localizado no município de Rio Branco, com coordenadas geográficas de
9° 58’ S e 67° 48’ W. O PZ possui 100 ha de floresta secundária, em vários estágios de sucessão
ecológica (MENESES-FILHO et al., 1995). O clima é caracterizado por dois períodos distintos na
distribuição da precipitação, sendo junho-julho o período mais seco e janeiro-fevereiro o mais
chuvoso (LOBÃO et al., 2012).
DELINEAMENTO AMOSTRAL
Foram utilizadas três categorias de sementes: (a) girassol com casca (Helianthus annuus),
(b) girassol sem casca (Helianthus annuus) e grão de galo (Tabernaemontana catharinensis). Uma
parcela de 36 m2 (6 x 6) subdividida em 9 sub parcelas de 4 m2 (2 x 2) foi estabelecida no interior
do PZ. Em cada um dos vértices das sub parcelas foram depositadas uma semente de cada
categoria, totalizando 16 pontos de deposição de sementes. Estas sementes foram observadas
durante três horas no período da manhã, por dez dias com o objetivo de se identificar interações
entre as sementes e formigas. Cada dia de observação foi considerado uma unidade amostral.
Em cada interação presenciada entre formiga e semente foram realizadas as seguintes
anotações: (1) espécies de formigas envolvidas; (2) número de formigas presentes no momento
do encontro e (3) comportamento das formigas em relação à semente. Em relação ao
comportamento, foram consideradas as seguintes possibilidades: (a) examina a semente e em
seguida a ignora; (b) carrega a semente ou parte da estrutura (fruto) e (c) tenta carregar a
semente, mas não consegue. Quando a formiga conseguia carregar a semente, também era
anotada a distância de dispersão, bem como o local de deposição.
Para se verificar as espécies de formigas dispersoras que sofrem alteração da freqüência
com as atividades madeireiras, foi realizada uma comparação da lista de espécies resultante do
presente trabalho, com a lista de espécie de formigas coletadas em áreas de manejo florestal de
baixa intensidade no Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Chico Mendes, Xapuri –
Acre por Miranda (2011). No trabalho realizado no PAE Chico Mendes, a pesquisadora comparou
a riqueza, freqüência e composição de formigas entre áreas que sofreram extração madeireira e
áreas sem extração madeireira. Aproximadamente 57% das espécies de formigas coletadas
apresentaram diminuição da freqüência em áreas manejadas (MIRANDA, 2011). Desta forma, o

presente trabalho se caracterizou por uma complementação da avaliação de impacto realizada
no trabalho mencionado, principalmente no que diz respeito, às conseqüências da alteração da
freqüência de formigas em áreas manejadas no estabelecimento de plantas, devido à dispersão
de sementes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram observadas 22 espécies de formigas interagindo com as sementes (Tabela 1),
distribuídas em quatro subfamílias (Myrmicinae, Ponerinae, Ectatomminae e
Pseudomyrmicinae). As espécies que apresentaram maior frequência nas interações com as
sementes foram Solenopsis invicta, Pheidole sp2 e Serycomyrmex sp1(Tabela 1), e em relação às
subfamílias a mais freqüente foi Myrmicinae, sendo esta subfamília a que apresentou o maior
número de espécies (Tabela 1).
A grande variação na riqueza de formigas considerando as subfamílias levantadas pode
ser explicada, em parte, pela biologia e comportamento das espécies. Alguns gêneros da
subfamília Myrmicinae como Pheidole, por exemplo, apresentam grande adaptabilidade a
diferentes condições ambientais e disponibilidade de recursos (FOWLER et al., 1991).
Tabela 1 – Frequência das espécies observadas em interações com sementes.
Subfamília

Espécie

Frequência

Myrmicinae

Solenopsis invicta

26

Myrmicinae

Pheidole sp2

15

Myrmicinae

Sericomyrmex sp1

10

Myrmicinae

Pheidole sp. Prox. Fimbriata

8

Myrmicinae

Pheidole sp3

7

Myrmicinae

Pheidole sp6

7

Myrmicinae

Pheidole sp1

6

Myrmicinae

Trachymyrmex sp1

6

Ponerinae

Odontomachus haematodus

4

Myrmicinae

Solenopsis sp1

3

Myrmicinae

Crematogaster sp1

2

Ectatomminae

Ectatomma edentatum

2

Myrmicinae

Pheidole sp4

2

Myrmicinae

Sericomyrmex sp2

2

Myrmicinae

Crematogaster flavosensitiva

1

Myrmicinae

Cyphomyrmex laevigata

1

Myrmicinae

Mycocepurus sp1

1

Ponerinae

Pachycondyla constricta

1

Myrmicinae

Pheidole gagates

1

Pseudomyrmicinae

Pseudomyrmex tenuis

1

Myrmicinae

Trachymyrmex sp4

1

A semente que apresentou maior número de interações com as formigas foi girassol sem
casca (37% das sementes desta espécie), seguida por grão de galo (20%) e girassol com casca
(10%). Girassol sem casca foi a semente mais carregada pelas formigas (Figura 1). As espécies que
mais carregaram as sementes foram Pheidole sp. Prox. Fimbriata, Pheidole sp6 e Solenopsis
invicta (Tabela 2), sendo que Solenopsis invicta foi à espécie que apresentou maior distância de
dispersão da semente (1,4 m).

Figura 1 - Frequência das categorias de interações apresentadas pelas formigas em relação às
sementes.
Das espécies que carregaram as sementes, os gêneros Pheidole, Crematogaster,
Ectatomma e Sericomyrmex apresentaram relativo aumento de suas frequências em área
manejada de acordo com trabalho realizado por Miranda (2011) (Tabela 2). Andersen (1990)
propõe que a subfamília Myrmicinae seja composta por espécies generalistas definidas como
indicadores negativos de impactos ambientais.
O aumento da frequência destas espécies possivelmente está relacionado às alterações
decorrentes do manejo florestal. Desta forma, fica evidente a importância destas espécies na
recuperação de áreas perturbadas visto que ao carregar as sementes para seus ninhos, as
formigas contribuem com a diminuição da competição intra-específica das plântulas (WESTOBY
et al., 1998) e a predação de sementes embaixo da planta mãe (HORVITZ,1981). Também
possibilita a deposição das sementes em locais ricos em nutrientes e favoráveis à germinação
(RISSING, 1986).

Embora tenha sido observado o aumento da frequência em áreas manejadas de algumas
espécies dispersoras, para Solenopsis invicta foi detectada uma diminuição significativa nestas
áreas, sendo esta espécie a que apresentou maior número de interações com as sementes
(Tabela 1), uma das mais freqüentes em termos de dispersão (Tabela 2) e a espécie com maior
distância de dispersão. Desta forma, impactos negativos na função ecológica da dispersão
provavelmente devem estar acontecendo dada a representatividade desta espécie na
amostragem realizada.
Tabela 2 – Análise da alteração de frequência das espécies de formigas observadas carregando
sementes em área manejadas de acordo com trabalho realizado por Miranda et al. (2011).
Espécies que carregaram
as sementes

Frequência

Alteração da frequência
em área
de extração madeireira

Pheidole sp. Prox. Fimbriata

4

sem alteração

Pheidole sp6

3

aumento

Solenopsis invicta

3

diminuição

Pheidole sp1

2

aumento

Pheidole sp2

2

aumento

Crematogaster sp1

1

aumento

Ectatomma edentatum

1

aumento

Pheidole sp3

1

aumento

Pheidole sp4

1

aumento

Sericomyrmex sp1

1

aumento

Sericomyrmex sp2

1

aumento

Solenopsis sp1

1

sem alteração

Para a semente grão de galo foram observados seis eventos em que as formigas
retiraram apenas o fruto da semente. As espécies que realizaram esta ação foram Pheidole sp2,
Pheidole sp6, Pseudomyrmex tenuis, Sericomyrmex sp1 e Trachymyrmex sp1. Destas, as espécies
do gênero Pheidole, Pseudomyrmex e Sericomyrmex apresentaram aumento de suas frequências
em áreas manejadas, o que indica também a importância da interação de formigas com
sementes na recuperação de áreas manejada, visto que ao deixar as sementes completamente
limpas, as formigas contribuem com a diminuição do ataque de fungos às sementes, aumentando
assim a taxa de germinação (OLIVEIRA et al., 1995).
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos neste estudo reforçam a importância das interações entre formigas
e sementes, seja através da dispersão ou limpeza destas estruturas, para a recuperação de áreas
antropizadas por atividades como o manejo florestal. Impactos negativos na dispersão podem

estar acontecendo devido à redução da frequência de espécies chaves na realização desta
função, como por exemplo, Solenopsis invicta. Desta forma, fica evidente a necessidade de se
aprofundar os estudos com bioindicadores no que diz respeito às especificidades em relação à
biologia e ecologia das espécies. Além disso, este trabalho também reforça o valor da
mirmecofauna nas avaliações de impacto dada a sua importância ecológica nos ecossistemas.
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RESUMO
A dinâmica de uma comunidade de peixes de igarapés
está relacionada à complexidade das zonas ripárias e as
interfaces terrestre e aquática. O presente estudo
avaliou a dieta das três principais espécies de peixes
capturadas em três igarapés (Urubuí, Lajes e Santa Cruz)
de Presidente Figueiredo, pertencentes à bacia do rio
Urubuí. Insetos e material vegetal foram os itens
alimentares mais frequentes nos estômagos de
Bryconops giacopinii, Hiphessobrycon agulha e
Moenkhausia sp. Em um exemplar de H. agulha foi

encontrado pedaços de plásticos, o que o uso
desordenado dos igarapés, como por exemplo
lançamento de materiais plásticos, pode futuramente
comprometer a viabilidade das populações de peixes
destes ambientes. Pesquisas futuras da ictiofauana de
peixes de igarapé em outros corpos d'água do município
são necessárias para entendermos a extensão e os reais
impactos do uso múltiplo dos corpos hídricos pela
população de Presidente Figueiredo.

PALAVRAS-CHAVE: Amazônia Central, Ictiofauna, Impacto antrópico, Characiformes .

STREAM FISH DIET IN MUNICIPALITY OF PRESIDENTE FIGUEIREDO
ABSTRACT
The dynamics of community stream fish is related to the
complexity of riparian and terrestrial and aquatic
interfaces. The present study evaluated the diet of the
three main species of fish captured in three streams of
Presidente Figueiredo (Urubuí , Lajes and Santa Cruz),
belonging to the basin of the Urubuí River. Insects and
plant materials were the most common food items in
the diet of Bryconops giacopinii, Hiphessobrycon agulha
and Moenkhausia sp. Were found plastic pieces in one

especime of H. agulha, that suggest disorderly use of
streams, such as release of plastics. Its actions can
further compromise the viability of the population of
fish in these environments . Future research of
Ichthyofauna fish stream in other water bodies of the
municipality are required to understand the extent and
actual impacts of multiple uses of water bodies by the
population
of
Presidente
Figueiredo.

KEY-WORDS: Central Amazon Ichthyofauna, anthropogenic impact, Characiformes

DIETA DE PEIXES DE IGARAPÉS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
FIGUEIREDO
INTRODUÇÃO
A dinâmica de uma comunidade de peixes de igarapés está relacionada à complexidade das
zonas ripárias e as interfaces aquático-terrestres combinando a heterogeneidade espacial, a
disponibilidade de refúgios para as condições vizinhas como predação e o suprimento de
nutrientes e matéria orgânica, incluindo invertebrados terrestres (Collares-Pereira, 1995; Jackson
et al. 2001). Esta complexidade de relações ambiente terrestre-aquático reforça a importância de
compreendermos o papel da floresta na dieta dos peixes de igarapé da Amazônica Central, em
especial no município de Presidente Figueiredo que é conhecido regionalmente como a terra das
cachoeiras, por possuir diversos cursos d’água com corredeiras e cachoeiras, as quais estão
submetidas a um forte impacto antrópico, causado pelo intenso fluxo de turistas que ocorre ao
longo do ano.
Estudos realizados por Santos (2002) e Barbosa et al (2003) mostram que a estruturação da
ictiofauna de igarapés de Presidente Figueiredo apresentam uma relativa dependência com a
floresta ripária, já que as espécies capturadas neste ambiente alimentam-se basicamente de
material de origem alóctone (insetos, frutos e sementes e material vegetal). Os estudos
mostraram ainda que as comunidades apresentaram diferenças significativas em suas
composições seja na diversidade de espécies ou na dominância, diferenças que poderiam estar
relacionadas à composição da zona ripária e as barreiras naturais entre cada sítio amostral
(Santos, 2002; Barbosa et al. 2003). Os autores concluíram também que seria necessário
aumentar o número de amostragem para uma melhor compreensão das interações das
comunidades de peixes entre a zona ripária nestes ambientes de corredeiras. Contudo, uma
década se passou e nenhum estudo adicional se propôs avaliar profundamente que fatores estão
de fato influenciando a estruturação das comunidades de peixes de igarapés da bacia
hidrográfica de Presidente Figueiredo.
Em função disto, o presente estudo avaliou a dieta das três principais espécies de peixes
capturadas em três igarapés de Presidente Figueiredo, pertencentes à bacia do rio Urubuí,
visando contribuir com o entendimento da importância da floresta ripária na conservação dos
ambientes aquáticos do município.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O Município de Presidente Figueiredo está localizado no Km 107 da rodovia BR 174. Tendo uma
área de 24.781 km2, distribuídas em reservas ecológicas, reserva indígena (Waimiri-Atroari), sitio
de mineração e uma Usina Hidrelétrica (Balbina). O clima é quente e úmido com temperatura
média entre 25ºC e 38ºC, a média da umidade relativa do ar é 90%. A média de precipitação
pluvial anual é acima de 2000 mm com intensidade entre Abril a Junho, período de inverno. Entre
Julho e Novembro, ocorre o período mais seco, conhecido regionalmente como verão.
No Município de Presidente Figueiredo foram selecionados três sítios amostrais (Figura 1). O
primeiro sítio amostral está localizado antes da corredeira do Urubuí (Km 107), muito
frequentado por turistas, portanto, submetido a um forte impacto de ações antrópicas, maior do
que nos outros sítios amostrais; o segundo no igarapé das Lages, dentro do Sítio Santa Luzia (Km
116); o terceiro, no igarapé Santa Cruz, (Km 126).
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Figura 1. Mapa do Estado do Amazonas, com detalhe dos sítios amostrais de coleta de peixes na
bacia hidrográfica do Igarapé Urubuí, município de Presidente Figueiredo, Amazonas. Legenda: 1
- Igarapé Urubuí; 2 - Igarapé das Lajes; 3 - Igarapé Santa Cruz. Imagem adaptada de Amazonas,
2010.

Coleta dos peixes
Os peixes utilizados neste estudo foram capturados em levantamentos ictiofaunísticos do
projeto“Padrões de uso do solo nos anos de 2002 e 2012 e sua relação na estruturação das
comunidades de peixes de igarapés no município de Presidente Figueiredo”. As amostragens dos
peixes foram iniciadas em 11 de janeiro de 2013 por meio de pescarias experimentais utilizando
diferentes equipamentos de pesca: rede-de-espera (40, 30, 20 e 12 mm entre nós opostos),
redinhas de cinco (05) de comprimento e dois (02) metros de altura armadilhas iscadas, rapiché e
peneiras. Os peixes capturados foram fixados em formol 10% e posteriormente conservados em
álcool 70%. A triagem e identificação taxonômica foi realizada no laboratório multidisciplinar do
IFAM Campus Presidente Figueiredo, com o auxílio de chaves (Géry, 1977), coleções de
referência e consultas a teses e dissertações de especialistas do INPA.
Determinação da composição da dieta
Foram analisados os conteúdos estomacais das três principais espécies capturadas. As análises
foram realizadas sob microscópio estereoscópio e os itens alimentares identificados até o nível
taxonômico mais inferior possível. Na identificação dos alimentos foram utilizados os trabalhos
de Borror et al. (1981), Bicudo (1970), Ward e Wipple (1959) com a colaboração de especialistas.
Nestas análises foram utilizados os métodos de frequência de ocorrência (F.O). Para avaliar o
ritmo alimentar, os conteúdos estomacais foram avaliados através do grau de repleção
estomacal de cada exemplar de acordo com a seguinte escala: 100% (estômago cheio), 75%, 50%,
25% e 0% (estômago vazio). O teor de gordura cavitária foi estimado visualmente em três classes,
conforme Yabe e Bennemann (1994): 1, sem gordura nas paredes do tubo digestivo; 2, gordura
envolvendo de maneira não uniforme as paredes do tubo digestivo; 3, gordura envolvendo
totalmente as paredes do tubo digestivo. Os dados de dieta foram analisados por estatística
descritiva.
RESULTADOS
As coletas de igarapé foram compostas por peixes pertencentes à três Ordens, sendo
Characiformes (97,83%) a mais abundante, seguida por Perciformes (1,45%) e Siluriformes (0,72).
No presente estudo foi analisado a dieta de três espécies da Ordem Characiformes: Bryconops
giacopinii, Hiphessobrycon agulha e Moenkhausia sp.
Insetos e material vegetal foram os itens alimentares mais abundantes nos estômagos das três
espécies analisadas (Figura 2). Bryconops gyacopinii foi a espécie com maior espectro alimentar,
consumindo insetos, material vegetal, frutos e sementes, crustáceos e peixes. Nos estômagos de
Hiphessobrycon agulha e Moenkhausia sp foram encontrados somente insetos e material
vegetal.

Figura 2. Frequência de ocorrência absoluta de itens alimentares das três espécies de peixes de
igarapé no município de Presidente Figueiredo, independente dos ambientes amostrados.
A análise do grau de repleção do estômago mostra que a maioria dos exemplares de todas as
espécies possuíam pelo menos 25% do espaço do seu estômago com alimentos. Bryconops
giacopinii apresentou ainda exemplares com grau de repleção de 50% e 75%, estando 20% dos
estômagos em cada um destes grau de repleção. A avaliação desta espécie por igarapés mostra
que no igarapé do Urubuí não foram encontrados estômagos 100% repletos, possivelmente
devido às características ambientais do corpo d´água, tais como, maior intensidade da correnteza
e maior abertura do dossel, consequentemente uma menor disponibilidade de alimentos. No
igarapé Santa Cruz, foi encontrado pedaços de plástico no estômago de um exemplar de
Hiphessobrycon agulha, o que mostra a dependência dos peixes de alimentos alóctones.
Foi encontrado gordura na cavidade abdominal em 14 (46,7%) dos 30 exemplares de Bryconops
giacopinii analisados. A maioria dos exemplares estava no estágio 1 (30% do peixes), seguido por
4 peixes no estágio 3 (13,3%). Dos H. agulha analisados, somente um exemplar de apresentou
algum grau de gordura (estágio 1).
Tabela 1. Sumário da relação peso e comprimento de Bryconops gyacopini nos três ambientes
amostrados.
Ambiente

Modelo

r2

a

b

p

Igarapé Urubuí

Exponencial

0,79069

0,0000005

3,8689

<0,001

Igarapé Lajes

Exponencial

0,99222

0,00002

2,9184

<0,001

Igarapé Santa Cruz

Exponencial

0,99144

0,00001

3,1319

<0,001

Total

Exponencial

0,89343

0,000006

3,515

<0,001

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados apresentados neste trabalho corroboram os diversos estudos sobre a dieta de peixes de
igarapé na Amazônia Central, onde há uma intensa relação de dependência dos peixes com a
floresta. Insetos e material vegetal predominaram na dieta dos peixes de igarapé. A presença de
plásticos na dieta dos peixes mostra que o uso desordenado dos igarapés pode comprometer a
viabilidade das populações de peixes de igarapé. Logo, acreditamos que se faz necessário a
manutenção da floresta como estratégia de conservação da ictiofauna e o uso sustentável dos
igarapés.
Pesquisas futuras da ictiofauana de peixes de igarapé em outros corpos d'água do município são
necessárias para entendermos a extensão e os reais impactos do uso múltiplo que a população
de Presidente Figueiredo faz sobre estes ambientes aquáticos.
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RESUMO
O desgaste dos recursos naturais estão intrinsecamente
associados ao crescimento urbano desordenado, estes
por sua vez tendem a necessitar de recursos hídricos em
maior qualidade e quantidade. Tendo em vista as
escassas fontes de abastecimento de água no Município
de Ipueiras – Ceará e o período de escassez em que o
município em questão está inserido, sugere-se o uso de
medidas mitigadoras que envolvem avaliar e
conscientizar a população para redução dos níveis do

desperdício em região semiárida. As condições
climáticas além de exercer influência sobre a água
favorecem o uso de sistemas acessíveis para a melhoria
da qualidade da água que se tornam a cada dia mais
necessários. O presente trabalho tem como intuito
avaliar e conscientizar para o uso racional da água com o
intuito de reduzir o desperdício em região semiárida e
consequentemente proporcionar a disposição para
suprimento das necessidades humanas.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação, uso racional, desperdício, água, Ipueiras – CE.

RATIONAL USE OF WATER: ASSESSMENT AND AWARENESS AS A MITIGATION FOR WASTE IN
REGION SEMIARID - IPUEIRAS - CEARÁ.
ABSTRACT
The depletion of natural resources are closely associated
with urban sprawl, these in turn tend to require a
greater water quality and quantity. Given the scarce
sources of water supply in the city of Ipueiras - Ceará
and lean period in the municipality in question is
inserted, it is suggested the use of mitigating measures
that involve evaluate and educate the public to reduce
the levels of waste in semiarid region. The climatic

conditions in addition to influence water favor the use
of accessible systems for the improvement of water
quality which become every day more necessary. This
work has as objective to evaluate and educate the
rational use of water in order to reduce waste in
semiarid region and therefore provide the willingness to
supply human needs.

KEY-WORDS: evaluation, rational use, waste, water, Ipueiras – CE.

USO RACIONAL DA ÁGUA: AVALIAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO COMO MEDIDA MITIGADORA
PARA O DESPERDÍCIO EM REGIÃO SEMIÁRIDA – IPUEIRAS - CEARÁ.
1.

INTRODUÇÃO

Sendo a água um insumo essencial para a maioria das atividades econômicas, a sua gestão
também se torna de suma importância para a manutenção de sua oferta seja em termos de
qualidade e de quantidade. Neste sentido, atitudes pró-ativas são fundamentais para a
conservação deste recurso natural. Apesar da ampla quantidade de recursos hídricos no
território brasileiro (14% das reservas de água doce do planeta e 53% dentro do continente
sul-americano), a sua distribuição natural é irregular nas distintas regiões do País. Com o
desenvolvimento urbano e populacional desordenado, cresce também a demanda de água
para os mais diversificados fins. Tendo em vista as “esgotávais” fontes de abastecimento na
região semiárida e os elevados custos para o tratamento da água, sugere-se com este
trabalho medidas contributivas no que se refere ao uso racional da água como medida
minimizadora do desgaste e do descaso que tem contribuído para o desperdício deste
recurso natural essencial à vida no planeta.
2.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho sobre o uso racional da água foi realizado inicialmente com o
diagnóstico de reclamações efetuadas pelos moradores do município de Ipueiras-Ceará a
respeito da redução dos níveis de distribuição da água efetuado pelo sistema de
abastecimento do município e que a partir destas observações foram direcionadas pesquisas
para compreender quais atividades são responsáveis pelo desperdício da água do município,
além de executar atividades de conscientização ambiental.
Para o desenvolvimento desta pesquisa que possui caráter qualitativo e de conscientização
ambiental com foco no uso racional da água, foram incorporadas pesquisas de campo onde
foram utilizados questionários que continham seis perguntas entre elas objetivas e indiretas
sobre o uso racional da água, estes foram usados para formação de dados estatísticos. Foi
utilizado também conscientização sobre o uso equilibrado da água, explicação sobre
preservação da água e importância de economizar e reutilizar a água.
O trabalho de pesquisa contou com visitas de campo um sistema de distribuição de água,
além de palestras realizadas para a comunidade escolar. As pesquisas quantitativas foram
realizadas em dois bairros distintos entre os meses de abril a setembro de 2013. Os dados
obtidos com a aplicação dos questionários sistematizados e tabulados com o uso do
programa Microsoft Excel 2007.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o desenvolvimento urbano e populacional desordenado, cresce também a demanda de
água para as mais diversificadas finalidades.

Tendo em vista as “esgotáveis” fontes de abastecimento em nossa região e os e os elevados
custo para o tratamento da água, usa-se o uso racional como medida minimizadora do
desgaste e do descaso que tem contribuído para o desperdício deste recurso essencial a
vida.
Nós conseguimos com esse projeto um levantamento de dados referentes ao uso racional da
água em dois bairros distintos do município de Ipueiras Ceará. Nosso levantamento foi feito
em datas especificadas. A primeira pesquisa foi realizada no bairro da estação, realizado no
dia 13 de agosto de 2013 e no bairro da cidade da cidade satélite foi realizado no dia 20 de
agosto de 2013.
A pesquisa de campo contou com um total de 110 questionários, sendo 55 aplicados em
cada bairro. Com esta pesquisa e após analise de dados conseguimos estabelecer os
seguintes resultados:
• Bairro Estação
No bairro da estação foram aplicadas 55 questionários que tinham seis perguntas (3
objetivas e 3 indiretas).
Você reutiliza água?

Sim

Não

35

12
Sim

Você acha que desperdiça água durante o
uso?
Você acha que a água pode acabar?

18
Sim
41

Não
12

As
Vezes
06

Sempre que
possível
02
Não

37
Não soube responder
02

Os gráficos abaixo mostram como a população está dividida quando se trata do uso racional
da água.
Você reutiliza água?

Você acha que desperdiça água durante o uso?

Você acha que a água pode acabar?

• Bairro Cidade Satélite
No Bairro cidade satélite também foram aplicadas 55 questionários que tinham seis
perguntas (3 objetivas e 3 indiretas).
Você reutiliza água?

Sim

Não

As Vezes

Sempre que
possível

34

14

03

04

Sim
16

Você acha que desperdiça água durante o
uso?
Você acha que a água pode acabar?

Sim
06

Não
49

Não
39
Não soube responder
00

Os gráficos abaixo mostram a população da cidade satélite está dividida quando se trata do
uso da água.
Você reutiliza água?

Você acha que desperdiça água durante o uso?

Você acha que a água pode acabar?

Esses resultados da enquete nos mostraram o quanto é necessário dar destaque ao tema
água, pois como já citado anteriormente a água é um dos recursos naturais renováveis que
dão origem a vida e que sem ela nada existiria, e que apesar da sua quantidade no mundo,
pouca pode ser usada para consumo.
Após análise dos resultados, pudemos verificar que para os moradores dos dois bairros a
maioria, cerca de 65,75% dos entrevistados responderam que reutilizam a água em
atividades domésticas ou reutilizam a água para jardinagem, já para a pergunta objetiva da
qual se referia ao desperdício de água por habitante, a maior parte das enquetes (69,85%)
foram respondidas negativamente ao desperdício da água durante o uso (cerca de 77
pessoas dentre as 110 pessoas entrevistadas).
As únicas respostas contrarias as associações do uso da água está ligada a pergunta
relacionada ao desaparecimento de grandes quantidades de água da Terra. As enquetes
mostraram que o bairro da Cidade Satélite considera a água um recurso inesgotável, 89,09%
da população considera a água um elemento natural que não irá se acabar (49 entrevistados
no bairro Cidade Satélite), totalmente o oposto do bairro Estação, que considera a água um
recurso esgotável (74,54%), correspondendo a 41 pessoas entrevistadas.
Estes resultados mostram que os dois bairros possuem características bem diferenciadas
quando o assunto se trata das quantidades de água existentes no mundo e sua
esgotabilidade, entretanto, quando se trata de economia e reutilização de água dois bairros
são conscientemente parecidos, reduzindo o desperdício e reusando a água em atividades
domésticas como lavagem de calçadas, banheiros, jardinagem e outros.
Os resultados das enquetes também nos remete o conhecimento sobre o uso racional da
água pelos moradores da cidade de Ipueiras, pois os dados revelam que cerca de 55,45%
desconhecem a possibilidade da redução dos níveis de água tanto em qualidade quanto em
quantidade.
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades desenvolvidas neste trabalho tiveram como base fundamental a questão da
água, a importância de sua preservação e as possíveis consequências que teremos com o seu
desperdício.

Contudo, salienta-se a importância de processos de monitoramento da água, assim como
praticas de assimilação e implantação pela população de métodos que contribuam para o
uso racional dos recursos hídricos.
As aplicações de questionários (monitoramento), assim como a dimensão de práticas que
auxiliam na redução do desperdício da água em localidades que possuem baixos índices de
precipitação seria uma medida alternativa para manter a água em condições suficientes para
suprimento das necessidades básicas do ser humano.
Os resultados mostraram que a implantação de monitoramento do uso da água seria
eficiente, visto que os resultados da comparação dos bairros estudados não se diferenciam
quando se trata de conscientização do desperdício e da reutilização da água, entretanto, é
necessário focar e conscientizar a população como um todo a respeito da redução tanto em
qualidade quanto em quantidade.
Com isso, torna-se imprescindível dar continuidade a estudos com o intuito de prover
medidas que fortaleçam e que disseminem ações voltadas para a formação da consciência e
preservação ambiental.
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RESUMO

Considerando as políticas públicas como possibilidade
de inserção da agricultura familiar na cadeia produtiva
das plantas medicinais, o objetivo geral deste trabalho
foi a realização de um estudo etnobotânico das
espécies medicinais de interesse do SUS (RENISUS)
existentes em assentamentos de reforma agrária do
Município de Barreiros-PE. O estudo ocorreu no
assentamento Bom Jardim–PE. A abordagem
metodológica utilizada foi a pesquisa participativa. A
ferramenta
metodológica
utilizada
para
o
levantamento etnobotânico foi a entrevista
semiestruturada, composta por um questionário com
20 perguntas. A escolha das famílias entrevistadas
teve como critério a agricultora familiar (Lei

11326/06). Foram citadas 36 espécies botânicas,
sendo onde 8 inseridas no RENISUS (Alfavaca, Aroeira,
Chambar, Anador, Mastruz,
Boldo, Arruda,
Barbatimão), sendo 3 já disponibilizadas pelo SUS
(Aroeira, Babosa e Hortelã). As plantas mais citadas
pelos agricultores foram Hortelã 19 vezes, Capim santo
11 vezes, Erva cidreira e Laranja 7 vezes, e Romã e
Matruz 5 vezes. O cultivo foi citado como a principal
forma de obtenção das plantas, mencionado por 55%
dos entrevistados. Dentre os entrevistados 80%
citaram que utilizam frequentemente as plantas
medicinais para o tratamento de doenças primarias.
Isto ressalta a importância das plantas medicinais na
atenção básica conforme preconiza a PNPMF.

PALAVRAS-CHAVE: Etnobotânica, reforma agrária, PNPMF.

Ethnobotanical study of medicinal plants used by farmers in agrarian reform settlement in the
Municipality of Barreiros - PE.
ABSTRACT
Considering the possibility of public policies such as
inclusion of family agriculture in the supply chain of
medicinal plants , the aim of this study was to conduct
an ethnobotanical study of existing agrarian reform
settlements in the city of Barreiros medicinal species of
interest (SUS RENISUS ) -PE . The study took place in
Bom Jardim -PE settlement . The methodological
approach
was
participatory
research.
The
methodological tool used for ethnobotanical survey was
semi-structured interviews , a questionnaire composed
of 20 questions . The choice of the families interviewed
had family farmer as a criterion ( Law 11326 / 06 ) . 36
plant species , where 8 is inserted in RENISUS (mastic ,
KEY-WORDS: Ethnobotany, agrarian reform, PNPMF

Chambar , Anador , Matruz , Bilberry , Arruda ,
Babatimão ) , with 3 already available through SUS (
Aroeira , Aloe and Mint ) were cited . The plants most
frequently mentioned by farmers were Mint 19 times ,
11 times holy Grass , Lemon Grass and Orange 7 times ,
and Pomegranate and Matruz 5 times . The culture was
cited as the main way to obtain plants , mentioned by 55
% of respondents . Among the respondents 80 % said
they often use medicinal plants for the treatment of
primary disease . This highlights the importance of
medicinal plants in primary care as recommended by
PNPMF.
.

Estudo etnobotânico de espécies medicinais utilizadas por agricultores familiares em
assentamento de reforma agrária no Município de Barreiros - PE.
INTRODUÇÃO
A região de desenvolvimento da Mata Sul de Pernambuco localiza-se na mesorregião da
Mata Pernambucana. Historicamente, esta região caracteriza-se por uma estrutura econômica
agrária, latifundiária e com concentração de terras, sendo considerados estes, os principais
fatores de atraso e pobreza da região. A principal atividade nesta região é o cultivo da cana-deaçúcar e produtos derivados (ANDRADE, 2005; CONDEPE-FIDEM, 2011; IBGE, 2011).
A relativa homogeneidade dos sistemas agrícolas na Zona da Mata, organizados em torno
da cana-de-açúcar, vem cedendo lugar a uma lenta, embora persistente, diversificação produtiva,
tanto na agricultura quanto nas atividades industriais, a exemplo da agricultura familiar nos
assentamentos da região e do polo SUAPE. Diante deste cenário, é preciso introduzir práticas
alternativas sustentáveis para a geração de renda na região, particularmente na agricultura
familiar, pela sua importância no contexto socioeconômico na produção de alimentos no país.
(ANDRADE, 2005).
As plantas terapêuticas, desde o início da história da humanidade sempre
desempenharam um papel importante na cura das doenças. O homem pré-histórico já utilizava e
sabia distinguir as plantas comestíveis daquelas que podiam ajudar a curá-lo de alguma moléstia
(LIMA, 2007, NOBREGA, 2011).
O Brasil é considerado um dos países com maior diversidade vegetal, abrigando 55 mil
espécies catalogadas, sendo que 4 mil espécies vegetais são utilizadas com fins medicinais,
resultado da observação e manejo da flora por povos tradicionais (ZUCCHI, 2009). A Etnobotânica
aborda a forma como grupos humanos interagem com a vegetação, registrando o saber e o uso
botânico tradicional dos recursos florísticos disponíveis (BRITO E CRUZ, 2013).
A Etnobotânica inclui todos os estudos concernentes à relação mútua entre populações
tradicionais e as plantas. Apresenta como característica básica de estudo o contato direto com as
populações tradicionais, resgatando o conhecimento sobre a relação de afinidade entre o
homem e as plantas de uma comunidade (TEIXEIRA, 2006; MONTELES; 2007).
As políticas públicas relacionadas às plantas medicinais avançaram significativamente nos
últimos anos com a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
(PNPIC) e da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápico (PNPMF). Ambas as políticas
contemplam a agricultura Familiar na cadeia produtiva das plantas medicinais, permitindo sua
inserção através do fornecimento de matéria-prima de qualidade em mercados tradicionais e, ou
potenciais. (BRASIL, 2006; SILVA; MORAES, 2008).
O Ministério da Saúde divulgou em 2009 a Relação Nacional de Plantas Medicinais de
Interesse ao SUS (RENISUS) (RENISUS, 2009). Esta relação consta de 71 espécies que apresentam
potencial para gerar produtos de interesse ao SUS para uso na atenção básica.
Atualmente, 12 medicamentos fitoterápicos são oferecidos como, por exemplo, a Cynara
4 scolymus (Alcachofra),
Harpagophythum
procumbens (Garra-do-diabo),
Schinus
terebinthifolius (Aroeira-da-praia), Aloe vera (Babosa), dentre outros. Todos financiados com
recursos da União, estados e municípios, os medicamentos podem ser manipulados ou

industrializados, e devem possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
(BRASIL 2006; VEIGA-JUNIOR, 2008; SILVA; MORAES, 2008).
Com a expansão da assistência farmacêutica e a oferta de fitoterápicos pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), estima-se um aumento na demanda desses produtos e uma oportunidade
para agricultura familiar no fornecimento de matéria-prima de qualidade conforme prevê as
Políticas Públicas para este setor. Assim, o objetivo deste trabalho será realizar um estudo
etnobotânico das espécies medicinais de interesse do SUS (RENISUS) existentes em
assentamentos de reforma agrária do Município de Barreiros-PE.
METODOLOGIA DO TRABALHO
A primeira parte deste estudo ocorreu no assentamento Bom Jardim e a segunda parte
ocorrerá no assentamento Baeté. Ambos localizados na Região de Desenvolvimento da Mata Sul
de Pernambuco, Município de Barreiros, com área de 229,84 km², latitude de 08º49’06” sul e
longitude 35º11'11" oeste, estando a uma altitude de 22 metros. A principal atividade
econômica destas áreas é a agricultura, caracterizada em grande parte pelo cultivo da cana-deaçúcar, bem como, hortaliças e fruteiras em menor escala.
A abordagem metodológica utilizada foi a pesquisa participativa, envolvendo os
agricultores em todos os processos do estudo, desde a coleta dos dados até a sistematização dos
resultados obtidos. A ferramenta metodológica utilizada para o levantamento etnobotânico foi a
entrevista semiestruturada, composta por um questionário com 20 perguntas realizadas
individualmente com as famílias das áreas estudadas (ALBUQUERQUE et al. 2008). O objetivo do
estudo foi esclarecido previamente com cada família abordada, sendo solicitada às mesmas, a
assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido para cada pessoa entrevistada.
A escolha das famílias entrevistadas teve como critério a agricultora familiar (Lei
11326/06), mão-de-obra predominantemente familiar e renda oriunda de atividades agrícolas.
Sendo utilizada a técnica de amostragem “Show ball” (BALDIN E MUNHOZ, 2011), com uma
família indicando outra.
Através de visitas em campo, 20 famílias do assentamento Bom Jardim foram
entrevistadas, através de perguntas objetivas com ênfase na utilização, cultivo, tradições,
beneficiamento, indicação terapêutica e armazenamento das espécies com uso medicinal. O
conhecimento das famílias acerca da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas
(PNPMF) também foi abordado no diagnóstico, servindo também como parâmetro de estudo
para entender a possível inserção destas famílias na cadeia produtiva das plantas medicinais.
A identificação das espécies botânicas foi realizada através de coleta, registro fotográfico
e comparação com literatura científica especializada. As espécies serão classificadas e dispostas
em uma lista pelo nome popular, científico e separadas por famílias botânicas. No decorrer do
estudo as espécies serão herborizadas.
A origem, utilização, cultivo, preparo, parte utilizada, indicação terapêutica e local de
aquisição das plantas encontradas serão analisadas de acordo com a frequência e número de
citações dos entrevistados. As espécies citadas serão correlacionadas com a lista de plantas
medicinais de interesse do SUS (RENISUS) e com as doze espécies disponibilizadas atualmente no
sistema único de saúde (SUS).

Para a análise dos dados será utilizado o programa Microsoft Office Excel® 2010, sendo
realizada a estatística descritiva a partir da codificação por tabulação simples, distribuição de
porcentagens, tabelas e figuras.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A diversificação da produção agrícola familiar torna-se uma variável indispensável na
geração de renda para essas famílias. Como exemplo o potencial de cultivo e comercialização de
plantas medicinal, amparado no que pressupões a PNPMF. Como na política não está explícito
que o fornecimento de plantas medicinais, seja in natura ou desidratada, deverá ser realizado por
produtores familiares caracterizados como Agricultura Familiar, mas indica que os interessados
em fornecer deverão estar organizados em cooperativas ou associações (SILVA E MORAES, 2008).
Entre todos os 20 entrevistados no assentamento Bom jardim, 75% eram do sexo feminino
e 25% do sexo masculino, todos com idades médias entre 46,4 para os homens e 45 para as
mulheres. A predominância feminina durante as entrevistas pode ter ocorrido devido a
entrevista ter sido realizada pela manhã no horário dos afazeres domésticos (MAIA et al, 2011)
(Figura.1).
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Figura. 1 Número de entrevistados no Assentamento Bom Jardim

Grande parte dos assentados entrevistados não terminou a formação básica. Sendo (75%)
semi-alfabetizados, (10%) não são alfabetizados, (10%) terminou o 2º Grau e apenas 5%
terminaram a faculdade. (Figura. 2).
A maioria (95%) dos entrevistados falou que adquiriram os conhecimentos sobre o uso de
plantas medicinais com os mais velhos, pais e avos, fato semelhante também foi observado em
outro trabalho (LIMA et al 2011). Segundo Maia et al (2011) esses conhecimentos tem grande
valor na construção do conhecimento cientifico sendo justificado uma analise sobre os mesmos.
Isso também nos deixa, a saber, a grande importância no cultivo dessas espécies.

Figura. 2 Escolaridade dos entrevistados no Assentamento Bom Jardim

O cultivo de plantas medicinais é importante para a conservação da biodiversidade, e isso
implica diretamente na saúde humana, no alimento, na economia, e no resgate do conhecimento
popular, na organização, na participação social, o gênero e a geração (AZEVEDO E MOURA, 2010),
já Reis et al, 2003 (Apud VENDRUSCOLO E MENTZ 2006) , cita a importância do cultivo de plantas
medicinais para a conservação das espécies vegetais, pois quando a uma excessiva retirada de
espécies nativas de seu ambiente natural ocasiona à redução drástica das populações destas
espécies.
Na área estudada foram citadas 36 espécies botânicas, sendo onde 8 inseridas no
RENISUS (Alfavaca, Aroeira, Chambar, Anador, Matruz, Boldo, Arruda, Babatimão), e 3 delas já
disponibilizadas pelo SUS (Aroeira, Babosa e Hortelã) (Figura. 4). As mais citadas pelos
agricultores foram Hortelã 19 vezes, Capim santo 11 vezes, Erva cidreira e Laranja 7 vezes, e
Romã e Matruz 5 vezes. (Figura. 3).
O cultivo foi citado como a principal forma de obtenção das plantas utilizadas no
assentamento, sendo mencionado por 11 dos entrevistados (55%), resultado semelhante
também foi observado em outros estudos (PILLA et al, 2006; SILVA, et al, 2009), no caso do boldo
os entrevistados falaram que este é comprado em supermercado.

Figura. 3 Espécies Medicinais mais citadas no Assentamento Bom Jardim.

Dentre os entrevistados 16 (80%) citaram que utilizam frequentemente as plantas
medicinais para o tratamento de doenças primarias. Entretanto, quatro entrevistados (20%)
relataram raramente utilizar essas plantas. Isto ressalta a importância das plantas medicinais na
atenção básica conforme preconiza a PNPMF (MAIA et al, 2011).
Em relação ao conhecimento dos agricultores entrevistados a respeito do conhecimento
sobre a (PNPMF), 90% não conhecem, 5% já ouviu falar e 5% conhece (Figura. 4). Esta realidade
pode ser modificada com uma difusão maior da PNPMF pelos órgãos governamentais, em
particular as prefeituras e órgãos de assistência técnica (MELLO, 2013).

Figura. 4 Espécies medicinais inserida no RENISUS e disponibilizadas atualmente pelo SUS

Sobre o interesse dos entrevistados em comercializar as plantas medicinais cultivadas no
assentamento, 75% tem o interesse em comercializar essas plantas enquanto 25% tem com
principal interesse o consumo próprio para tratar de doenças primarias (Figura. 5).
A forma de utilização predominante das plantas medicinais na área de estudo foi a
infusão (chá) 91% e a parte mais utilizadas foi a folha (72%) seguida do fruto e a casca.
Resultados semelhantes foram encontrados por (SILVA et al 2009; LACERDA et al 2013).

Figura. 5 Conhecimento sobre a Programa nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF).

Em relação aos possíveis efeitos colaterais observados pelo uso das plantas medicinais na
área de estudo, 100% dos entrevistados nunca presenciaram tais sinais quanto ao uso dessas
plantas. Agernta 2011 cita vários autores que relatam sobre a segurança dos fitoterápicos sendo
especialmente importante, pois na maioria das vezes essas indicações não são descritas por um
profissional de saúde. O mesmo autor fala que assim como acontece em todas as formas de
automedicação, o uso de plantas representa um risco potencial para saúde humana.
CONCLUSÕES
Através dos dados obtidos percebe-se que os agricultores do assentamento Bom Jardim
cultivam as plantas medicinais em seus quintais em nível de consumo. Entretanto, fica evidente o
potencial dessas plantas no que tange a possibilidade de geração de renda, frente ao mercado
em expansão para estas plantas, amparado na Política Nacional de Plantas Medicinal e
Fitoterápico (PNPMF). Somado a isto, vale ressaltar o conhecimento dos agricultores sobre
diversas plantas medicinais, tendo uma considerável diversidade de espécies a sua disposição.
Como exemplo temos as 36 espécies citadas, muitas em estudo e vias de certificação pelos
órgãos de vigilância, além de algumas serem disponibilizadas pelo SUS á atenção básica.

TABELA 1 – Espécies citadas pelos agricultores do assentamento Bom Jardim, contendo nome
popular, cientifico, família e origem seguidas pelos números de coleta. Os nomes populares e
usos referidos estão representados conforme foram citados pelos agricultores nas entrevistas.
Nome
Popular

Nome
cientifico

Família

Parte
utilizada

Recomendação

Origem/Obtenção

Utilização

Agrião

Spilanthes
oleraceae
L.
Ocimum
gratissimu
m
Justicia
pectoralis
Schinus
terebinthif
olius
Ruta
graveolens
L.
Stryphnod
endron
barbatima
n
Aloe Vera
L.
Plectranth
us
barbatus
Spondias
mombin L.
Cinnamom
um
zeylanicu
m
Cymbopog
on
citratus
justicia
pectoralis
Alpinia
speciosa

Asteraceae

Folha

Descongestiona
nte

Exótica/Cultivada

Infusão/x
arope

Lamiaceae

Folha

Gripe

Exótica/Cultivada

Infusão

3

Acanthaceae

Folha

Dores em geral

Exótica/Cultivada

Infusão

2

Anacardiace
ae

Casca/
Folha

AntiInflamatorio

Nativa/Extrativism
o

Infusão,
Decocção

1

Rutaceaea

Folha

Dor ouvido

Exótica/Cultivada

Infusão

1

Fabaceae

Casca/
Folha

AntiInfamatório

Nativa/ Cultivada

Infusão,
Decocção

1

Liliaceae

Folha

Exótica/Cultivada

Folha

Infusão,
garrafada
Infusão

3

Lamiaceae

AntiInfamatório
Má digestão

Anacardiace
ae
Lauraceae

Folha
nova
Casca/
Folha

Infusão

1

Infusão,
Decocção

3

Poaceae

Folha

Dor Barriga,
calmante.

Exótica/Cultivada

Infusão

11

Acanthaceae

Folha

Má digestão

Nativa/ Cultivada

Infusão

2

Zingiberacea
e

Flor,
Folha

Exótica/Cultivada

Infusão

4

Verbenaceae

Folha

Pressão alta,
Descongestiona
nte.
Má digestão

Nativa/ Cultivada

Infusão

7

Apiaceae

Semente

Má digestão,
cólicas.

Exótica/Cultivada

Infusão,
Decocção

2

Lameaceae

Folha

Vermífuga,
cólicas

Exótica/Cultivada

Infusão

19

Alfavaca
Anador
Aroeira
Arruda
Babatimão

Babosa
Boldo
Cajá
Canela

Capim
Santo
Chambar
Colônia
Erva
cidreira
Erva doce
Hortelã F.
M.

Líppia
geminata
Pimpinella
anisum
L.
Mentha
spicata

Machucado
Cicatrizante

Exótica/Comprada
Nativa/Extrativism
o
Exótica/Cultivada

Nº
Citaçõ
es
1

3
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RESUMO

Trabalhar
a
Educação
Ambiental
na
comunidade escolar esta sendo um dos maiores desafios
das instituições de ensino, sendo reconhecido que a
Educação Ambiental é uma das ferramentas
transformadoras da consciência ecológica da sociedade,
tornando-se imprescindíveis nos atuais currículos
escolares. Para Vairo e Rezende Filho (2010), a Ecologia
passou a incorporar os Parâmetros Curriculares
Nacionais como uma temática formativa, deixando de
ser uma disciplina meramente científica. Com isso o
Projeto Caranguejo Salineiro decidiu realizar uma
pesquisa abordando os principais problemas ambientais
encontrados na comunidade. Foram entrevistados 64
pessoas afim de conhecer a opinião delas sobre os

problemas ambientais por elas encontrados. Após a
realização de todo trabalho, concluímos que o Lixo se
caracteriza como o maior problema ambiental
constatado e que a conscientização é a melhor solução
para melhorar ou sanar todos os transtornos. Por fim,
entendemos que independente do problema ambiental
encontrado, ações individuais não são suficientes para
combater transtornos de proporções maiores, deverá
haver sempre uma união entre as politicas públicas e
sociedade para que juntas possam lutar por um meio
ambiente melhor. E o primeiro passo são as ações de
conscientização e Educação Ambiental, para que a
sociedade entenda os problemas e compreenda a
importância de preservar e manter nossos ecossistemas.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Questionário, Lixo, Conscientização.

ENVIRONMENTAL EDUCATION: GARBAGE PROBLEM LIKE HOME
ABSTRACT

Working environmental education in the school
community this being one of the biggest challenges of
educational institutions, and recognized that
environmental education is a transformative tools of
ecological awareness in society, becoming indispensable
in the current school curricula. To Vairo and Rezende
Filho (2010 ), Ecology has incorporated the National
Curricular Parameters as a training issue , no longer a
purely scientific discipline. Thus the Crab Project
Salineiro decided to hold a study addressing the major
environmental problems
encountered in the
community. 64 people were interviewed in order to
know their opinion about the environmental problems

they found. After the completion of all work, we
conclude that the Trash is characterized as the biggest
environmental problem and found that awareness is the
best solution to improve or remedy all disorders. Finally,
we believe that regardless of the environmental
problem found, individual actions are not enough to
combat disorders of major proportions, there should
always be a union between public policy and society so
that together they can fight for a better environment.
And the first step is the actions of awareness and
environmental education, so that society understands
the problems and understand the importance of
preserving and maintaining our ecosystems.

KEY-WORDS: Environmental Education, Questionnaire, Garbage, Awareness.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: O LIXO COMO PRINCIPAL PROBLEMA
1. INTRODUÇÃO
Trabalhar a Educação Ambiental na comunidade escolar esta sendo um dos maiores desafios das
instituições de ensino, sendo reconhecido que é a Educação Ambiental uma das ferramentas
transformadoras da consciência ecológica da sociedade, sendo imprescindível nos atuais currículos
escolares.
Para Santos (2006) a educação é um valioso instrumento de manutenção de um grupo social
dominante, na função de direção em relação aos demais grupos. Barcellos et. al. (2002) destacam que, a
Educação Ambiental pode favorecer a participação responsável e eficaz da população nas decisões sobre
os meios natural, social e cultural, demonstrando as interdependências econômicas, políticas e ecológicas
do mundo moderno. Este processo só afirma cada vez mais a importância dos temas ambientais nas
escolas.
Freitas et. al. (2011) relatam que a escola, nos dias atuais, passou a desempenhar um papel não
só de transmissão de conhecimentos aos alunos, acima de tudo, desempenha o papel de formador de
caráter social, incluindo o despertar da consciência ecológica em cada um. Rodrigues; Farrapeira;
Rodrigues (2008) completam dizendo que, a Educação Contemporânea deve buscar um ensino
contextualizado capaz de contribuir para uma aprendizagem significativa, que garanta a formação de
cidadãos conscientes e comprometidos com a construção de uma sociedade sustentável.
Segundo Santos et. al. (2008) a escola representa um ambiente ideal para desenvolver o
conhecimento, valores, atitudes e atributos favoráveis ao meio, sendo a Educação Ambiental uma
ferramenta fundamental para interagir neste processo. Vairo e Rezende Filho (2010) defendem que é no
ambiente escolar que os alunos começam a familiarizar-se com conceitos científicos e estes podem ajudar
o aluno a desenvolver uma concepção mais ampla e integrada do ambiente. Sendo assim, a escola é uma
instituição social com poder e possibilidade de intervenção na realidade e que, por este motivo, deve
estar conectada com as questões mais amplas da sociedade incorporando-as à sua prática (FARRAPEIRA;
SILVA; LIMA. 2006).
Para Vairo e Rezende Filho (2010), a Ecologia passou a incorporar os Parâmetros Curriculares
Nacionais como uma temática formativa, deixando de ser uma disciplina meramente científica. Por isso,
para melhorar a educação e cumprir às diretrizes pedagógicas é importante que o professor tenha boa
formação e motivação, que esteja atualizado, e consciente de seu papel social, cultural e político (LIMA E
VASCONCELOS, 2006).
Ao analisarmos todo esse contexto, o Projeto Caranguejo Salineiro decidiu realizar uma pesquisa
abordando os principais problemas ambientais encontrados na comunidade. O intuito dessa pesquisa
consiste em conhecer a percepção de um determinado grupo sobre o que é caracterizado como problema
ambiental e quais as suas possíveis soluções, fazendo com que os alunos do Projeto Caranguejo Salineiro
refletissem sobre o assunto.

O LIXO
Entre os diversos problemas ambientais existentes, o lixo é considerado o maior causador de
transtornos ao planeta, visto que, a partir do mau direcionamento dos resíduos domésticos e industriais
que se instalam situações de risco a sociedade como um todo.
Mucelin e Bellini (2007) afirmam que nas cidades é comum observarmos hábitos de disposição
final inadequados de lixo, materiais sem utilidade se amontoam indiscriminada e desordenadamente,
muitas vezes em locais indevidos. Fadini e Fadini (2001) dizem que, a taxa de geração de resíduos sólidos
urbanos está relacionada aos hábitos de consumo de cada cultura, onde se nota uma correlação estreita
entre a produção de lixo e o poder econômico.
A história do lixo vem desde o início da historia do homem, porém seu agravamento se deu
quando o ser humano deixou de ser nômade, como afirma Abreu e Palhares (2012):
À medida que o homem foi evoluindo, formaram-se grupos sociais que se fixaram em
certos lugares, e mais tarde estabeleceram as comunidades, surgindo então as cidades.
Quando se fixou, o homem deixou de ser nômade e não se mudou mais. A população foi
crescendo e com isso os resíduos produzidos por esta nova sociedade aumentaram e se
acumularam em certo espaço, que a partir de determinado tempo passou a ficar
saturado. (ABREU E PALAHRES, 2012. p. 01.)

Com o aumento da produção de lixo situações que antes não existiam passaram a transformar
nosso dia-a-dia. Mucelin e Bellini (2007) afirmam que é possível observarmos determinados impactos
ambientais se acirrando, motivado entre outras coisas pelo crescimento populacional mundial.
Além de ser um problema ambiental o lixo também é considerado um problema social. Fadini e
Fadini (2001) alegam que, a poluição do meio ambiente é um empobrecimento da população devido à
falsa necessidade de produtos cada vez mais industrializados, além da continuidade da péssima
distribuição da renda no país.
Por essas razões a temática Lixo deve ser abordada com frequência nas escolas, não apenas
alertando sobre os impactos ambientais, mas trazendo o tema para a realidade e o cotidiano do alunado.
2.

METODOLOGIA

Para analisarmos os principais problemas ambientais da cidade, na concepção de um
determinado grupo, foram aplicaram um questionário simplificado entre os discentes e servidores do IFRN
campus Macau.
As perguntas tinham como proposito analisar o que essas pessoas entendiam por Problemas
Ambientais e o que eles classificavam como os principais transtornos da nossa cidade.
O questionário continha apenas duas perguntas subjetivas, onde os entrevistados estavam livres
para responder conforme sua interpretação. Foram aplicados 64 questionários, entre o publico já
mencionado, durante o turno vespertino, no dia 29 de agosto de 2013.

As perguntas eram: “Qual o maior problema ambiental encontrado em sua comunidade?” e “O
que poderia ser feito para acabar com esse problema ou melhora-lo?”.
3.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Ao analisarmos os resultados da primeira interrogativa, onde perguntamos “qual o principal
problema ambiental da sua comunidade”, obtivemos cinco respostas distintas, porém relacionadas entre
si, sendo o Lixo o principal problema mencionado pelos entrevistados.
Qual o principal problema ambiental de sua comunidade?

3% 7%

Lixo
Desmatamento
Saneamento
Inconciência
Poluição Sonora
Outros

4%
8%

15%
63%

Gráfico 1: Relação dos principais problemas ambientas identificados pelos entrevistados.

Para 63% dos entrevistados, o Lixo constitui o maior problema ambiental da sociedade, sendo
ela responsável pelo surgimento de diversos outros transtornos a comunidade em geral.
O desmatamento estava presente em 15% dos resultados, problema este encontrado
principalmente nas áreas de manguezais que contemplam a nossa cidade. As áreas desmatadas
contribuem para a diminuição da fauna local causando um impacto direto na economia da região.
A falta de saneamento básico esteve relatada em 8% dos resultados, porém este transtorno não
é encontrado na zona urbana de Macau/RN, onde praticamente toda a cidade foi saneada. Apenas a zona
rural e distritos não encontram-se saneados.
A inconsciência ecológica (4%) apareceu em poucos questionários, mas sabemos que a falta de
conhecimento e consciência é o fator gerador de todos os problemas ambientais causados pela ação do
homem.

Com o aumento da renda local nos últimos anos, observou-se uma maior aquisição de
equipamentos sonoros por parte dos jovens, como os famosos “Paredões de som”, com isso a poluição
sonora apareceu em 3% dos resultados.
Outros problemas ambientais somaram 7% do total dos questionários: animais nas ruas, falta de
apoio a pesca, urbanização descontrolada e outros.
Na segunda pergunta do questionário, “Como esses problemas ambientais podem ser
solucionados?”, sete resultados foram apresentados, sendo a Conscientização o mais expressivo de todos.
O que poderia ser feito para acabar com esse tipo de problema ambiental?

11%

Conscientização

4%
5%

Coleta seletiva
42%

6%

Fiscalização
Lixeiras nas ruas
Saneamento

6%

Providencias plúblicas
11%

Cursos
15%

Outros

Gráfico 2: Soluções propostas para solucionar os problemas ambientais na percepção dos entrevistados.

A necessidade da conscientização apareceu em 42% dos questionários, isso demostra que
muitos sabem da importância do conhecimento para a preservação.
A coleta seletiva, para 15% dos entrevistados, deveria fazer parte das ações de políticas públicas.
Contudo, a coleta seletiva já esta em funcionamento no município, porém sem um direcionamento
adequado para o material coletado, já que não existe nenhuma cooperativa de catadores de material
reciclável na cidade, nem tampouco um incentivo maior por parte dos governantes para a melhor
implantação dessas ações no município. Nesse contexto, 6% dos entrevistados desejam mais lixeira nas
ruas, para que com isso as pessoas aprendam o lugar certo do lixo.
Para 11% dos entrevistados, a fiscalização deveria ser mais constante ou mais rigorosa, já que
não há uma fiscalização contínua na cidade, com isso muitas pessoas aproveitam-se disso para infringir as
Leis de Proteção Ambiental.

O saneamento básico, para 6% dos entrevistados, melhoraria as condições de saúde e limpeza
na cidade, já que diminuiria a lama nas ruas, que consequentemente sanaria a proliferação de insetos e
outros vetores de doenças.
As variadas providências públicas apareceram em 5% dos resultados, onde as pessoas entendem
que apenas ações individuais não são suficientes para solucionar os problemas ambientais da cidade.
Além disso, 4% dos entrevistados afirmam que cursos na área de Educação Ambiental favoreceriam a
sensibilização da população.
Outras soluções somaram 11% dos resultados, sendo elas: controle de zoonose, policiamento,
reflorestamento, conservação, etc.
4.

CONCLUSÃO

Após a realização de todo trabalho concluímos que o Lixo constitui como o maior problema
ambiental constatado estudantes e servidores do IFRN campus Macau, e que a conscientização é a melhor
solução para todos os transtornos.
Além disso, percebemos que outros problemas são conhecidos pelas pessoas, como o caso do
desmatamento presente em 15% dos resultados, situação encontrada apenas nas áreas estuarinas da
cidade.
Notamos que alguns reclamaram da falta de saneamento básico (8%) ou do aumento da
poluição sonora (3%). Porém, apenas 4% dos entrevistados compreenderam que a inconsciência é o
principal gerador dos diversos problemas ambientais causados pela ação do homem.
Quanto às soluções apresentadas, além da conscientização da população (42%), fatores como:
coleta seletiva, fiscalização (11%), saneamento básico (6%) e providências públicas (5%) foram os mais
citados para combater os problemas ambientais na comunidade.
Por fim, entendemos que independente do problema ambiental encontrado ações individuais
não são suficientes para combater transtornos de proporções maiores, deverá haver sempre uma união
entre as politicas públicas e sociedade para que juntas possam lutar por um meio ambiente melhor. E o
primeiro passo são as ações de conscientização e Educação Ambiental, para que a sociedade entenda os
problemas e compreenda a importância de preservar e manter nossos ecossistemas.
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