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APRESENTAÇÃO 

A Jornada de Iniciação Científica dos Grupos PET é uma fonte essencial na busca e 

apreensão de novos conhecimentos, sua finalidade é reunir profissionais e estudantes de várias 

áreas e especialidade para trocas e transmissão de informações tecnológicas e científicas de 

interesse comum aos participantes. O público alvo são os estudantes de graduação, pós-

graduação e profissionais. 

O JICPET ao longo dos anos vem assumindo um papel de grande importância no 

processo da comunicação cientifica, na medida em que a transmissão de ideias e fatos novos 

chegam ao conhecimento da comunidade cientifica de maneira mais rápida nesses encontros. 

A XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS GRUPOS PET, que teve como 

tema a “Amazônia: A interatividade científica e o elo multiprofissional em prol da 

sustentabilidade” leva-nos a pensar juntos, como os diversos profissionais podem se unir e 

trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável na Amazônia, como diferentes áreas de 

conhecimento podem colaborar, com a sustentabilidade. Não esquecendo que este desafio 

vem desde a graduação, até a vida profissional. Visto que, o desenvolvimento sustentável é 

um desafio de todos, e desta forma devemos discutir, como estudantes, e profissionais podem 

chegar juntos a este objetivo comum. 

O evento no ano de 2015 é de caráter regional e foi realizado na Universidade Federal 

do Pará, no auditório do Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia 

(CEAMAZON), no período de 12 a 13 de novembro e teve um público de em média 200 

pessoas, composto por estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais. 

Este evento permitiu a discussão acerca da necessidade de fomentar esforços de 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão, além da multiprofissionalização e 

multidisciplinaridade, todos trabalhando em prol de um único objetivo, o desenvolvimento 

sustentável da Amazônia.  

Desta forma, a realização deste evento foi uma oportunidade para divulgar, refletir e 

discutir com diversos estudantes e profissionais, da importância do trabalho em equipe a fim 

de superar diferenças, e diminuir as barreiras existentes no que diz respeito à obtenção de 

conhecimentos, não esquecendo a importância da tríade de ensino, pesquisa e extensão. 
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PROGRAMAÇÃO 

DIA HORA EVENTO 

12/11/2015 

(Quinta-

Feira) 

08:00 - 10:00 
Credenciamento e recepção dos participantes do 

evento. 

10:00 - 12:00 Abertura e mesa redonda: 

 

 

 

10:00 - 12:00 

ABERTURA: 

Convidados: Pró-reitor de Pesquisa da 

Universidade Federal do Pará, Dr. Emmanuel 

Zagury Tourinho;  

Pró-reitora de ensino de graduação da 

Universidade Federal do Pará, Profª. Drª Maria 

Lúcia Harada; 

Pró-reitor de extensão da Universidade Federal do 

Pará, Prof. Dr. Fernando Arthur de Freitas Neves; 

Diretora de ensino da Universidade Federal do 

Pará, Profª. Drª. Jeannie Nascimento dos Santos; 

Interlocutora dos grupos PET’s, Suzana Regina 

Gurjão.  

Dr. Lindemberg Lima Fernandes 

Mediador: Dr. José Luiz Fernandez Vieira. 

MESA REDONDA: 

Tema: Sustentabilidade e o Elo de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

14:00 - 16:00 
PALESTRA: 

Tema: Desenvolvimento Científico na Amazônia. 

16:00 - 16:30 Coffe break. 

16:30 – 18:00 Discussão sobre o tema e encerramento do 1° dia. 

13/11/2015 

(Sexta-Feira) 

08:00 - 10:00 
MESA REDONDA 

Tema: Multiprofissionalismo e a Interação no 

Desenvolvimento Sustentável. 

10:00 – 10:30 Coffe Break. 

10:30 – 12:00 Discussão sobre o tema e abertura para perguntas. 

14:00 – 15:30 Apresentação Oral: Melhores trabalhos. 

15:30 – 16:00 Coffe Break. 

16:00 – 18:00 Exposição dos trabalhos científicos aprovados. 

. 
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PALAVRAS-CHAVE: Química do Solo; Conservação do Solo; Leguminosa. 

 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp.) é uma cultura que pode ser utilizado tanto para 

produção de grãos, como alternativa de adubação verde. Assim, o objetivo do trabalho foi 

avaliar a influência do cultivo do feijão-caupi em contribuição à fertilidade de um Latossolo 

Amarelo distrófico do Campus Castanhal do IFPA. O experimento foi desenvolvido no 

Campo Experimental do Campus Castanhal do IFPA, sob o delineamento estatístico 

inteiramente casualizado, constando de dois tratamentos: Tratamento 1 – parcelas de 

mandioca solteira (testemunha); Tratamento 2: parcela de mandioca consorciada com feijão-

caupi; em três repetições. O Solo foi coletado antes do plantio e após a colheita do feijão-

caupi por parcela, à profundidade de 0 a 20 cm. As análises químicas do solo foram realizadas 

no Laboratório de Solos e Plantas do IFPA – Campus Castanhal utilizando a metodologia da 

EMBRAPA (2011) e foram: potencial de hidrogênio, acidez potencial, matéria orgânica, 

nitrogênio, fósforo, cálcio, alumínio e magnésio. E as parcelas não receberam adubação 
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durante o experimento. As análises estatísticas constaram da análise de variância e 

comparação de médias pelo teste Tukey a 5% no software Assistat 7.7. Os resultados sugerem 

que houve diferença significativa (p<0,05) pelo teste Turkey a 5% para a maioria dos 

atributos entre os tratamentos. No entanto, o T2 apresentou superioridade estatística para a 

maioria, que pode ser justificado pelos restos vegetais do feijão-caupi deixados na superfície 

do solo, após a colheita, servido de proteção da superfície do solo, assim como na reciclagem 

de nutrientes. Porém, a acidez potencial permaneceu alta porque os níveis de pH ainda 

estiveram ácidos. De um modo geral, pode-se dizer que os restos orgânicos presente no T2 

pode ter favorecido a melhoria da capacidade de troca de cátions, quando comparadas aos da 

testemunha Concluiu-se que o cultivo do feijão-caupi proporcionou diferença estatística 

(p<0,05) para a maioria dos atributos no solo, e seus resíduos serviu de proteção do solo, 

favoreceu a fertilidade e melhora da qualidade do solo. 
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PALAVRAS–CHAVE: Conhecimento; Comunidades rurais; Interdisciplinar. 

 

A Vivência em comunidade é um período, no qual estudantes universitários convivem com 

produtor rural, e pretende discutir a necessidade de uma profunda reorientação dos padrões de 

organização socioeconômica da agricultura para alcançar sua sustentabilidade, caminhando 

assim, para a produção de alimentos de melhor qualidade (CAPORAL, 2002). Objetivou-se, 

conhecer a complexidade da realidade e a diversidade de doze propriedades rural no 

município de Inhangapi - PA. Valorizar a troca de informações e experiências, em plano 

coletivo e interdisciplinar. Confrontar seus conhecimentos teóricos com a realidade das 

comunidades, gerando uma discussão na universidade, ao seu retorno, no período de 

avaliação. Buscando alcançar os objetivos propostos, o Estágio de Vivência realizado no 

município de Inhangapi - PA, estruturado em etapas, criadas pelo grupo PET AGRONOMIA 

UFRA, são descritas a seguir. Etapa 01 – Elaboração: Planejamento das datas para a 

realização. Assim, tornou-se possível dar início aos trâmites de logística entre unidades 

administrativas da universidade e da comunidade local. Etapa 02 – Vivência: Foram 

encaminhados 12 bolsistas do grupo PET Agronomia Ufra, onde conviveram por cerca de 4 

dias diretamente com os produtores rural, ficando em uma das 12 residências selecionadas 

para a atividade, no período de 14 a 17 de maio de 2015. Essa fase é caracterizada pela não 
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intervenção, ou seja, os alunos vivenciam a realidade do agricultor, e não interferem na 

mesma, seja a parte técnica ou de valores culturais, políticos e sociais. Também é realizado o 

diagnostico rápido participativo (DRP), através de conversas informais com os produtores. 

Etapa 03 – Nesta etapa os alunos se reúnem na Secretaria de Agricultura do município e 

socializam as experiências num caráter avaliativo e reflexivo, pensando em formas de atuação 

na organização da comunidade, além de avaliar a experiência do estágio como um todo. 

Através da aplicação de 12 (DRPs), observou-se que, mais de 70% das famílias das 

comunidades visitadas, não participa de nenhuma associação ou cooperativa, fator esse, que 

deve ser analisado pelos gestores da região ou comunidade, visto que o surgimento desta 

forma de associativismo constitui-se numa busca pela melhoria da qualidade vida do 

agricultor, e numa visão mais ampla, colocando-se como meio alternativo de desenvolvimento 

local, visto que apresenta uma relação de afinidade com o conceito de capital empresarial, ou 

seja, em sua essência, o cooperativismo caracteriza-se por uma forma de produção e 

distribuição de riquezas baseada em princípios como a ajuda mútua, a igualdade, a 

democracia e a equidade (GAWLAK, 2001). Outra questão são os serviços de assistência 

técnica e extensão rural que somam pouco mais de 30%. A importância da assistência técnica 

é dada, pois, a mesma, é capaz de transferir as tecnologias geradas pela pesquisa aos 

agricultores, possibilitando a estes o emprego de novas dinâmicas nas formas de produção, o 

que tem grande peso na promoção do crescimento e desenvolvimento do meio rural. 

Observou-se também, que na totalidade dos produtores apresentam a mandioca para a 

produção de farinha e a extração do açaí, como principais produtos comercializados pelas 

famílias. Cultivos alimentares como feijão e milho estavam presentes apenas em 20% das 

famílias, como forma de subsistência. A comercialização da produção de farinha e açaí é dada 

em 75% nas feiras de outras cidades e 25% na feira do município e na comunidade. Os 

resultados apresentados neste trabalho representam um pouco da realidade local das 

comunidades do município de Inhangapi - PA, onde por meio do (DRPs), forneceu 

informações diversas sobre a forma de trabalho, produção, apoio técnico científico, poder 

público local e entre outros. 
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PALAVRAS-CHAVES: Agricultura Familiar; Propriedades do solo, Amazônia Oriental.  

 

O agricultor familiar produz mandioca (Manihot esculenta) a partir do sistema convencional, 

à adubação é feita aleatoriamente, sem acompanhamento profissional, o que ocorre na maioria 

dos estabelecimentos rurais no estado do Pará. O objetivo do trabalho é avaliar a influência do 

monocultivo da mandioca sobre os atributos físico-químicos do solo na agrovila de 

macapazinho, Castanhal-PA. O delineamento experimental foi dividido em blocos e as 

amostras de solos foram retiradas a uma profundidade de 0 a 20 cm, também foi aplicado um 

questionário com objetivo de buscar dados socioeconômicos e do cultivo de mandioca. As 

amostras foram para o Laboratório de solos e plantas do IFPA- Campus castanhal. As análises 

foram realizadas em quadruplicata, utilizando a metodologia da EMBRAPA (2011), as 

análises químicas foram: pH, H+Al , MO, N, C, P, Ca, Al e Mg e as análises físicas: 

densidade do solo e das Partículas, Textura, Porosidade Total, Testes de Umidade e fator de 

correção (f). Os resultados podem sugerir que a agricultura convencional ainda é o principal 

fator de risco na qualidade do solo. O monocultivo da mandioca pelo sistema convencional 

altera todos os atributos do solo, tornando área imprópria para qualquer tipo de cultivo e 
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alterando todo o sistema ecológico. A troca catiônica nesse solo fez com que o cálcio e os 

demais elementos como o Nitrogênio e Fósforo perdessem seus cátions e permanecessem 

abaixo do recomendado para a região norte, tornando essa área totalmente imprópria para uma 

boa produção. O uso do sistema convencional nessa área não alterou os atributos físicos do 

solo: densidade do solo, densidade das partículas e porosidade total, que permaneceram em 

condições adequadas. No entanto, já o fator umidade esteve abaixo do ideal. Segundo 

Trindade, Valente e Mourão Junior (2012) a compactação do solo por atividades mecanizadas 

causa a diminuição dos poros nas camadas superiores e consequentemente menor retenção de 

umidade, e quando se tem baixa umidade a tendência é ter uma menor quantidade de nutriente 

contidos na matéria orgânica disponível e por conseguinte uma diminuição no restante dos 

elementos químicos. De acordo com Ribeiro et al. (2007) o solo ideal deve apresentar um 

volume e dimensão dos poros adequados para a entrada, movimento e retenção de água e ar 

para atender as necessidades das culturas. Portanto as análises sugerem que o monocultivo da 

mandioca pelo sistema convencional altera as propriedades físicas e químicas do solo 

causando um desequilíbrio ambiental em todos os atributos do solo.  
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PALAVRAS-CHAVE: Produção de dendê; Agricultura familiar. 

 

O Brasil é um país tipicamente produtor de grãos e consequentemente adquiriu uma 

potencialidade para a produção de óleos vegetais. Dentre todas as oleaginosas cultivadas, o 

dendê (Elaeis guineensis J.) é a cultura que mais se destaca por apresentar maior 

produtividade em óleo bruto e rentabilidade econômica. O estado do Pará se destaca com a 

produção de óleo de palma para a fabricação do biodiesel, contando com a participação da 

agricultura familiar, na qual vem passando por mudanças nos seus sistemas de produções. A 

partir do lançamento do programa nacional de produção de biodiesel, os investimentos na 

produção de oleaginosas aumentaram, surgindo também programas que oferecem linhas de 

credito, para pequenos produtores rurais, através dos bancos em parceria com o governo 

federal, como exemplo tem-se o Programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar 

(PRONAF). Diante disso objetivou-se destacar a participação do pequeno produtor na cadeia 

produtiva do óleo de palma, no estado do Pará, caracterizando a correlação do programa 

nacional de produção de biodiesel com a atuação dos produtores. Realizou-se um 

levantamento bibliográfico inerente ao tema, e baseou-se metodologicamente em inúmeros 

trabalhos veiculados por meio da internet como artigos, sites, relatórios, informativos e livros. 

O dendê (Elaeis guineensis Jacq.), mostrou-se como uma potencialidade para produção de 

óleo vegetal na região norte do Brasil, oferecendo maior produtividade em menor espaço e 
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baixo custo de produção, podendo ser considerada uma alternativa de geração de emprego e 

renda (ALVES, 2011, apud, VIEGAS; MULLER, 2000).  Diante disso, o governo federal 

anunciou em maio de 2010, o inicio do Programa Federal de Produção Sustentável de Óleo de 

Palma (PSOP). Esse programa teve como objetivo expandir o cultivo de dendê para extração 

do óleo de palma (azeite de dendê) na Amazônia e no Nordeste brasileiro. A produção de 

dendê pela agricultura familiar é entendida por muitos autores como uma atividade produtiva, 

que apresenta aspectos controversos. Para Overbeek (2003), um grande problema encontrado 

pelos produtores rurais, seria a dificuldade de se trabalhar de forma agroecológica, por sua 

vez desfrutam do uso abundante de agrotóxicos. Sem contar que os agricultores que 

participam do programa de produção de óleo de palma, sofrem alteração em suas rotinas em 

relação à colheita, pois ocorre variação entre o período de safra e entre safra (ALVES, 2011). 

Em contrassenso, observam-se pontos positivos por parte dos agricultores participantes do 

projeto, Alves (2011) apresenta relatos de agricultores exaltando a diminuição no índice de 

desmatamento nos municípios, a proibição da supressão de vegetação nativa e a exclusão de 

todas as áreas de conservação, reservas indígenas e espaços de quilombolas para plantio de 

óleo de palma priorizando as áreas degradadas na Amazônia legal, pois antes da 

implementação da cultura, os produtores faziam parte do ciclo de desmatamento e retirada de 

madeira de forma ilegal. Por mais que exista uma rentabilidade ao pequeno agricultor, no 

cultivo de dendê para a fabricação de biodiesel, os movimentos sociais e as organizações da 

sociedade civil envolvidas devem tomar iniciativas para evitar que a participação da 

agricultura familiar se limite a um papel de simples fornecedora de matéria-prima. 

(DROUVOT, 2012). 

 

 

 

 

 



   
 

               30 

XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 

GRUPOS PET 

 

Amazônia: A Interatividade Científica e o Elo 

Multiprofissional em Prol da Sustentabilidade. 

 
12 e 13 de novembro | Universidade Federal do Pará | Belém-PA 

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO SOLO DE VÁRZEA NA CULTURA DO 

MANGOSTÃO (Garcinia mangostana L.), NA AGOVILA DE 

MACAPAZINHO, CASTANHAL-PA* 

 

Nayane Jaqueline Costa Maia
(1)

; João Tavares Nascimento
(2)

; Jefferson Dias Gonçalves
(3)

; 

Jean Michel da Silva Gualdez
(4)

; Ednara da Costa Sampaio Alvino
(5)

; Rosicléia da Silva
(6)

; 

José Luciel do Carmo Nunes
(7)

, Nanderson Weslen Monteiro Santos
(8)

, Marcelo Rodrigues 

Lima Filho
(9)

, Priscila Santos da Conceiçao Oliveira
(10)

. nayane.maia1@gmail.com. 

Castanhal, Pará. 
 

(1)
 Estudante do Curso de Agronomia do Instituto Federal do Pará, Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 

(IFPA) – Campus Castanhal; 
(2)

 Professor Doutor em Agronomia; IFPA-Campus Castanhal; 
(3)

 Técnico em 

Laboratório; IFPA – Campus Castanhal; 
(4)

 Estudante do Curso de Agronomia; IFPA – Campus Castanhal; 
(5)

 

Estudante do Curso de Agronomia; IFPA – Campus Castanhal; 
(6)

 Estudante do Curso de Agronomia; IFPA – 

Campus Castanhal; 
(7)

 Estudante do Curso de Técnico em Agropecuária; IFPA – Campus Castanhal; 
(8)

 Estudante 

do Curso de Técnico em Agropecuária; IFPA – Campus Castanhal; 
(9)

 Estudante do Curso de Técnico em 

Agropecuária; IFPA – Campus Castanhal; 
(10)

 Estudante do Curso de Agronomia; IFPA – Campus Castanhal. 

*Projeto de Pesquisa vinculada ao PIBIC/IFPA – Campus Castanhal 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Atributos Químicos, Qualidade do Solo, Amazônia Oriental. 

 

O mangostão (Garcinia mangostana L.) foi introduzido no Pará por volta de 1942. E no 

estado do Pará é comum à produção de frutíferas no sistema de várzea. Assim, o objetivo 

desse trabalho é analisar a viabilidade do sistema de várzea sob a fertilidade do solo da cultura 

do mangostão no município de Castanhal, Pará. O experimento foi desenvolvido na agrovila 

de Macapazinho, no final do período chuvoso de 2015, e se localiza no município de 

Castanhal. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em blocos e as amostras 

de solos foram retiradas a 0-20 cm de profundidade. Após as coletas de solos, as amostras 

foram enviadas ao Laboratório de solos e plantas do IFPA- Campus castanhal. As análises de 

solos foram realizadas em quadruplicatas e submetidas sob a metodologia da EMBRAPA 

(2011), as análises químicas do solo foram: pH, H+Al, MO, N, P, Ca, Al e Mg. Os resultados 

podem sugerir que o sistema de várzea não adquiriu quaisquer influências sobre a fertilidade 

do solo da cultura do mangostão e os níveis dos atributos químicos estiveram bem abaixo do 

recomendado para o estado do Pará, podendo ser prejudiciais para o desenvolvimento da 
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cultura. Desse modo, a matéria orgânica depositada pela maré é totalmente “lavada” quando 

cheia, restando uma quantidade baixa. De acordo com Cravo et al. (2002) os níveis bons de 

matéria orgânica para o estado do Pará precisa estar acima de 3%. Para Maia et al. (2015) a 

matéria orgânica eleva a CTC e consequentemente outros atributos químicos do solo como o 

nitrogênio e o fósforo. Segundo Fajardo, Souza e Alfaia (2009), esses fatores possam está 

relacionados com: a) O intemperismo dos sedimentos catiônicos ao longo do transporte pelo 

rio; e, b) A captura e absorção dos nutrientes pela vegetação natural das áreas de várzea. 

Conclui-se que o sistema de várzea não causou nem uma influência significativa sobre a 

fertilidade do solo da cultura do mangostão. 
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PALAVRAS-CHAVE: clareiras; área basal; silvicultura; dossel. 

 

De acordo com Lacoste e Alexandre (1991), a Cupiúba é uma espécie de grande valor 

comercial, pois reúne várias particularidades interessantes, como: plasticidade ecológica, 

excelente adaptação ao solo dos trópicos, facilidade para povoar clareiras, predisposição a 

uma silvicultura semi-intensiva, rápido crescimento, e madeira com boas qualidades 

tecnológicas apresentando madeira com moderada resistência a fungos, cupins e 

apodrecimento. Sendo também uma boa fonte de celulose com características gerais muito 

boas, destacando-se pela resistência ao rasgo, cujos valores superam aqueles encontrados na 

celulose do eucalipto (LOUREIRO; SILVA; ALENCAR, 1979). O objetivo desse trabalho é 

avaliar como a espécie está se regenerando na área de estudo e se ela precisa de tratamento 

para se desenvolver melhor. Na Jari a vegetação é do tipo Floresta Ombrófila Densa. Os solos 

são do tipo Latossolo Amarelo Distrófico, com textura argilosa pesada (AZEVEDO et al., 

2008). O experimento foi iniciado em 1983, com a realização do inventário pré exploratório 

considerando todas as árvores com DAP (Diâmetro acima do peito) ≥ 50 cm. Em 1985 foi 

realizada a exploração florestal na área de floresta primária, retirando 15%, 25% e 35% do 

volume total das árvores com DAP ≥ 50 cm, correspondendo, aproximadamente, a 25m³/ha, 

40m³/ha e 60m³/ha, respectivamente sendo que área foi dividida em parcelas. Foram 

exploradas árvores com DAP ≥ 60 cm, de 26 espécies de valor comercial na região. O 

tratamento silvicultural foi realizado em 1994, aplicando-se dois tipos de desbaste: desbaste 



   
 

               33 

XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 

GRUPOS PET 

 

Amazônia: A Interatividade Científica e o Elo 

Multiprofissional em Prol da Sustentabilidade. 

 
12 e 13 de novembro | Universidade Federal do Pará | Belém-PA 

sistemático, com duas intensidades de redução da área basal original (30% e 50%) e o 

desbaste seletivo. Adotou-se a metodologia de instalação de parcelas permanentes para 

inventário florestal contínuo sugerida por Silva e Lopes (1984), revisada e atualizada por 

Silva et al., (2005). Cada parcela de 1ha foi dividida em 100 subparcelas de 10m x 10m, para 

facilitar as atividades de monitoramento. As parcelas e subparcelas foram demarcadas com 

piquetes, os quais foram pintados na parte superior com tinta vermelha à base de óleo para 

diferenciá-los da vegetação. Os procedimentos para coleta e registro dos dados nas parcelas 

permanentes foram àqueles estabelecidos nas diretrizes propostas por Silva et. al., (2005), 

sendo realizadas sete medições, a cada 2 anos, durantes 27 anos: a primeira foi em 1980 e a 

última em 2010. A espécie é abundante na área pois possui volumetria muito boa, de 

304,808m³ de madeira, Além de ser uma espécie intolerante à sombra e de rápido 

crescimento, a dominância da espécie em área basal na área estudada foi de 334,193m², 

portanto a espécie está bem distribuída na área. Sua regeneração natural pode ser considerada 

como excelente, desde que haja luz em abundância, o que é fácil de se obter abrindo-se o 

dossel da mata e expondo o solo mineral. A Cupiúba apesar de ser uma espécie intolerante à 

sombra e de rápido crescimento, apresentou, durante este estudo, um crescimento 

populacional relevante mesmo em dossel fechado; com base nesses estudos, as empresas 

madeireiras devem investir tanto no manejo da regeneração natural da espécie, considerando o 

alto valor da madeira de Cupiúba, assim como na pesquisa para gerar informações quanto ao 

seu cultivo em plantações com dossel fechado ou aberto. 
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PALAVRAS-CHAVE: GADO LEITEIRO; MESOFILOS; HIGIENE; ORDENHA. 

 

O leite é um dos alimentos mais completos, pelo fator de ser rico em proteínas e sais minerais, 

além de outras características. Essa riqueza em nutrientes torna-o susceptível ao ataque de 

micro-organismos, provenientes do próprio animal, do homem, assim como dos utensílios 

utilizados no momento da ordenha (LEITE et al., 2000; PIETROWSKI et al., 2008). A 

qualidade microbiológica do leite produzido pelos pequenos produtores, além de proporcionar 

desenvolvimento e sustentabilidade das propriedades agrega valor ao produto e se adequa as 

Normas vigentes e para isto é indispensável à elaboração de um produto que atenda os pré-

requisitos higiênico-sanitários e tecnológicos, sem descaracterizar sua identidade cultural. O 

presente trabalho avalia a qualidade microbiológica do leite dos pequenos produtores região 

de Castanhal – Pará. A pesquisa foi realizada em 5 propriedades de gado leiteiro, onde a 

produção é destinada à comercialização e/ou próprio consumo. As propriedades estão 
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distribuídas em um assentamento de reforma agrária no município de Castanhal, Pará; Para a 

avaliação da qualidade do leite foram feitas analises para detecção de mesófilos, conforme a 

Normativa Nº62/2003 do MAPA (BRASIL, 2003).   s centímetros da margem esquerda do 

papel. Em amostras analisadas foram encontradas, em média, 2,4 x 10
4
 UFC/ml de mesófilos, 

e são causados pelas condições precárias higiênico-sanitárias na ordenha, armazenamento ou 

transporte. A IN 62 indica, atualmente, o máximo permitido de 300 mil UFC, e demostra que 

o leite analisado não representa perigo para o consumidor, porém, caso não seja 

imediatamente consumido ou transformado em derivados, o risco de aumentar essa população 

passa a ser iminente. Rosa et al. (2007), investigaram a qualidade do leite cru e resfriado 

produzido no município de Canguçu - RS, e constatou que 80% das amostras apresentam 

contagem de microrganismos mesófilos acima de 10
6
UFC/ml. Segundo Fagan et al. (2005), a 

qualidade microbiológica do leite depende basicamente da implantação de boas práticas de 

higiene na produção. Os resultados encontrados neste estudo mostram que as propriedades 

avaliadas apesar de encontram-se dentro dos padrões estabelecidos pela Instrução Normativa 

nº.62, devem procurar melhorar seus padrões de higiene de obtenção do leite e conservação 

pós obtenção para manutenção da carga microbiana dentro dos limites aceitáveis.  
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PALAVRAS-CHAVES: alface; húmus; composto orgânico. 

 

A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa mais consumida no País, e apresenta grande 

resposta à adubação nitrogenada (KIEHL, 1985; SMITH & HADLEY, 1989) e a altos teores 

de água no solo (MACIEL, 1986), e possui grande potencial de produção com adubos 

orgânicos. A bioponia pode ser utilizada como um biofertilizante alternativo, pois o uso das 

soluções orgânicas geram menos gastos e uma maior produção, sendo uma boa saída para o 

pequeno produtor. Sendo a produção orgânica de hortaliças um dos temas mais demandados 

pela sociedade brasileira na atualidade. Este trabalho tem por objetivo a produção de alface 

em vasos contendo areia como substrato e tendo diferentes fontes de soluções orgânicas a 

partir do húmus de minhoca e composto orgânico misturados com a terra preta. O 

experimento foi desenvolvido no Setor de Olericultura do IFPA - Campus Castanhal, com as 

coordenadas geográficas 01°18'12,3''S e 47°56'55,7''W, sendo realizado em uma estufa 

coberta com filme agrícola. Sendo realizado nos meses de Abril a Junho de 2014. A 

semeadura foi feita num total de 30 vasos, contendo 5 sementes de Alface Americana em cada 

vaso. Sendo feito o desbaste, após 25 dias do plantio, deixando no vaso com alface 1 planta. 

O delineamento foi inteiramente causalizado, contendo 6 (seis) tratamentos e 5 (cinco) 

repetições totalizando 30 (trinta) unidades experimentais. Os tratamentos consistiram em três 

tipos de fontes de nutrientes orgânicos: húmus de minhoca, composto orgânico e terra preta. 
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Os seis tratamentos foram aplicados em dose igual para a cultura da alface. A adubação foi 

realizada com adubo em solução, e para a obtenção da solução T1 100% foi necessário 

acionar 10 kg de húmus, 10 kg de terra preta e 20 l de água limpa, T2 100% adicionou-se 10 

kg de composto, 10 kg de terra preta e 20 l de água limpa, T3 50% adicionou-se 10 kg de 

húmus, 10 kg de terra preta e 20 l de água limpa, T4 50% adicionou-se 10 kg de composto, 10 

kg de terra preta e 20 l de água limpa, T5 100% adicionou-se 20 kg de húmus e 20 l de água 

limpa e no T6 100% adicionou-se 20 kg de composto e 20 l de água limpa. Foram misturadas 

as fontes orgânicas com seus respectivos níveis, em seguida foram filtrados, aproveitando 

apenas a parte liquida desta mistura. As soluções dos tratamentos a 100% aplicaram-se 

diretamente na planta, e as soluções dos tratamentos a 50% diluiu-se em água limpa pela 

metade, as quais foram adicionadas nos vasos devidamente etiquetados. As doses de todos os 

tratamentos foram de 0,5 l de solução referente a cada tratamento em todos os vasos antes do 

plantio, ou seja, foi feito a percolação de solução no vaso, e a cada dois dias era adicionado 

0,2 l de solução referente ao seu tratamento. As variáveis analisadas foram: altura da planta, 

peso fresco e peso seco. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo programa 

Assistat 7.7 beta, utilizando Teste Tukey a 5%. Os resultados encontrados indicam que para as 

condições do presente trabalho, os tratamentos não influenciaram no Peso Fresco (PF) e 

Altura (Alt) não havendo diferença estatística entre eles, porém houve efeito residual do 

composto orgânico em Peso Seco (PS) entre os tratamentos. Sendo o tratamento T3, o melhor 

com valor de 10.68 g. Esses dados corroboram com Nakagawa et al. (1992), Villas Bôas et. al. 

(2004) e Andrade et. al. (2014). Para a alface tanto húmus como composto orgânico, 

ofereceram condições satisfatória de desenvolvimento. Sendo ambas recomendadas para o 

cultivo da hortaliça. 
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PALAVRAS-CHAVE: Manejo Florestal; Silvicultura; Inventário Florestal. 

 

A Ciência Florestal pode contribuir, efetivamente, na questão do uso adequado e racional das 

florestas, de forma a minimizar a exploração predatória e desordenada que ocorre na região 

(BARROS; SILVA JÚNIOR, 2009), além de auxiliar o silvicultor em planejar e administrar as 

atividades florestais à produção de madeira comerciável. Eschweilera, comumente conhecida 

como matamatá, é o maior gênero da família das Lecythidaceae. Segundo Moutinho (2008), o 

matamatá é uma das espécies com maior ocorrência na Amazônia apresentando um grande 

potencial de regeneração natural, sendo uma recomendação para corte, desde que siga as 

diretrizes estabelecidas no manejo florestal (LIMA et al., 2002). Este trabalho tem por 

finalidade contribuir aos estudos sobre comportamento populacional do matamatá-amarelo 

(Eschweilera juruensis R. Knuth) apontando seu potencial madeireiro e auxiliando o subsídio 

de sua comercialização. O experimento foi iniciado em 1983, com a realização do inventário 

pré-exploratório considerando todas as árvores com DAP (Diâmetro à Altura do Peito) ≥ 50 

cm. Em 1985 foi realizada a exploração florestal na área de floresta primária, retirando 15%, 

25% e 35% do volume total das árvores com DAP ≥ 50 cm, correspondendo, 

aproximadamente, a 25m³/ha, 40m³/ha e 60m³/ha, respectivamente sendo que área foi dividida 

em parcelas. Foram exploradas árvores com DAP ≥ 60 cm, de 26 espécies de valor comercial 

na região. O tratamento silvicultural foi realizado em 1994, aplicando-se dois tipos de 

desbaste: desbaste sistemático, com duas intensidades de redução da área basal original (30% 
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e 50%) e o desbaste seletivo. Adotou-se a metodologia de instalação de parcelas permanentes 

para inventário florestal contínuo sugerida por Silva e Lopes (1984), revisada e atualizada por 

Silva et al., (2005). Cada parcela de 1 ha foi dividida em 100 subparcelas de 10m x 10m, para 

facilitar as atividades de monitoramento. As parcelas e subparcelas foram demarcadas com 

piquetes, os quais foram pintados na parte superior com tinta vermelha à base de óleo para 

diferenciá-los da vegetação. Os procedimentos para coleta e registro dos dados nas parcelas 

permanentes foram àqueles estabelecidos nas diretrizes propostas por Silva et. al., (2005), 

sendo realizadas sete medições, a cada 2 anos, durantes 27 anos: a primeira foi em 1980 e a 

última em 2010. Em testemunha, o inventário realizado em 1984 apresentou uma diminuição 

da área basal e do volume referente à mortalidade de 6 indivíduos em 2011, devido a sucessão 

natural. Na área de tratamento, foi observado que o volume final ficou próximo do inicial, 

num período de 27 anos de estudo.  A Instrução Normativa n°5 de 11/12/2006 – MMA 

(IBAMA, 2006) comenta no capítulo 3, seção I, artigo 5° que qualquer projeto em floresta 

nativa para ser sustentável, tem que recuperar no mínimo, o mesmo volume inicial em um 

ciclo de corte de 35 anos. Isso sugere dizer que daqui a 8 anos essa espécie pode chegar a 

recuperar e até ultrapassar seu volume inicial se continuar no mesmo ritmo de crescimento. 

Ainda em tratamento, observa-se que após a intervenção na floresta em 1994, houve uma 

ligeira queda tanto em volume quanto em área basal e posteriormente, a partir das medições 

de 1996, houve um aumento gradativo nesses dois parâmetros, isso ocorreu devido o 

tratamento silvicultural aplicado na floresta e ao intervalo maior entre as medições. O número 

de indivíduos registrados em tratamento aumentou de 276 para 300 em 27 anos de 

monitoramento, indicando que as duas intervenções, para esse tipo de composição florística, 

proporcionam um crescimento em área basal, mas não ocorrendo para o volume, chegando 

próximo do volume inicial. A exploração florestal realizada na área de estudo, favoreceu o 

crescimento das árvores, sendo que este efeito benéfico foi dissipado no decorrer dos anos, 

havendo a redução do crescimento da floresta, como foi observado em testemunha. As 

empresas madeireiras e os silvicultores devem investir no manejo dessa espécie, considerando 

o seu futuro potencial econômico, assim como as pesquisas para com a comunidade científica. 
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PALAVRAS-CHAVE: Bioponia; Húmus de Minhoca; Composto Orgânico. 

 

O coentro (Coriandrium sativum L.) é uma olerícola importante comercialmente, com grande 

volume de importação e produção nacional de sementes. Na culinária apresenta aceitação 

pelos brasileiros, sendo comercializada em todo o país (JÚNIOR et al., 2010). É uma 

hortaliça condimentar da família Apiaceae, rica em vitamina A, B1, B2 e C, (EMBRAPA, 

2010). A bioponia, apesar de demandar muita mão de obra, é uma atividade que pode 

amenizar a produção de olerícolas com insumos químicos e produzir alimentos através de 

processos e produtos naturais. Este trabalho objetiva avaliar o desempenho agronômico do 

coentro (Coriandrum sativo) sob a adubação com diferentes soluções orgânicas. O 

experimento foi desenvolvido no Setor de Olericultura do IFPA - Campus Castanhal, em 

estufa de madeira nos meses de Abril a Junho de 2014. Foram semeadas 20 sementes de 

Coentro Verdão SF177 em vasos de 12 L , no total de 30,  preenchidos com areia de 

construção. Sendo feito o desbaste, após 25 dias do plantio, deixando apenas dez plântulas por 

vaso. O delineamento foi inteiramente causalizado, contendo 6  tratamentos e 5  repetições . 

Os tratamentos consistiram em três tipos de fontes de nutrientes orgânicos: húmus de 
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minhoca, composto orgânico e terra preta. A adubação foi realizada em solução, e para a 

obtenção da solução T1 100% adicionou-se 10 kg de húmus, 10 kg de terra preta e 20 L de 

água, T2 100% adicionou-se 10 kg de composto, 10 kg de terra preta e 20 L de água, T3 50% 

adicionou-se 10 kg de húmus, 10 kg de terra preta e 20 L de água, T4 50% adicionou-se 10 kg 

de composto, 10 kg de terra preta e 20 L de água, T5 100% adicionou-se 20 kg de húmus e 20 

L de água e no T6 100% adicionou-se 20 kg de composto e 20 L de água. Foram misturadas 

as fontes orgânicas com seus respectivos níveis, em seguida filtrados para utilizar apenas a 

parte líquida. Os tratamentos a 50% diluíram-se em água pela metade, para poder ser 

administrados nos vasos. As doses de todos os tratamentos foram de 0,5 L de solução 

referente a cada tratamento em todos os vasos antes do plantio, e a cada dois dias eram 

adicionados 0,2 L de solução referente ao seu tratamento. Os tratamentos utilizados não 

apresentaram diferenças significativas tanto para altura das plantas, massa fresca e massa seca 

das plantas analisadas. Melo & Gusmão (2006) realizaram adubações de alface (Lactuca 

sativa) com compostagem orgânica, onde os resultados das adubações não apresentaram 

diferenças significativas para peso médio das plantas. Santos et al. (2005) encontrou 

resultados semelhantes, onde as diferentes doses de adubo orgânico não apresentaram 

diferenças significativas para as variáveis de altura e massa fresca na cultura do coentro. O 

desempenho da cultura do coentro, adubado com substratos orgânicos não apresentou 

diferenças significativas para as variáveis de altura, massa fresca e massa seca. Porem para 

reduzir os custos com mão de obra pode-se optar pelos tratamentos a 100 % que não 

necessitam ser diluídos. 
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PALAVRAS-CHAVE: produtividade; tratamentos; Adubo orgânico. 

 

A utilização de compostos orgânicos na produção agrícola vem crescendo e proporcionando a 

planta de interesse econômico uma melhor nutrição, e também aumentando a disponibilidade 

de nutrientes de forma econômica, viável e sustentável ao sistema solo. Estes resíduos se bem 

manejados além de possibilitar a produção de húmus de minhoca de boa qualidade para ser 

utilizado em hortas com baixo custo e enorme ganho ecológico. Promovendo a diminuição do 

envio de resíduos orgânicos para os lixões onde geram doenças, favorecem o aparecimento de 

moscas, ratos e baratas, além de poluírem o solo e água. Assim este trabalho teve como 

objetivo avaliar o desempenho produtivo do coentro em diferentes dosagens de húmus a partir 

do esterco de bovino O presente trabalho foi conduzido na horta do Instituto federal de 

Educação, Ciência e tecnologia do Pará- Campus Castanhal-PA no período de 23 de janeiro a 

8 de março. O delineamento experimental utilizado foi em delineamento inteiramente 

casualizados em unidades experimentais, com 4 (quatro) tratamentos a e quatro repetições. 

T0= tratamento testemunha; T1= tratamento com 5% de húmus com esterco de bovino (125g); 

T2= tratamento com 10% de húmus com esterco de bovino (250g); T3= tratamento com 15% de 

húmus de esterco de bovino (375g). Após os 45 dias da semeadura foram coletados dados, os 
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quais foram tabulados e submetidos a análise estatística. Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância e ao teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. O programa estatístico 

utilizado foi o SISVAR. Os tratamentos que tiveram aplicação de húmus de minhoca a partir 

do esterco de bovino proporcionou diferença significativa quanto as variáveis de estudo 

fitomassa, matéria seca em relação ao tratamento testemunha, mais também foi comprovado 

que quanto maior a quantidade de húmus utilizada se tornou proporcional ao diâmetro e altura 

da planta. 
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PALAVRAS-CHAVE: Cumaru; insetos; monitoramento. 

 

O cumaru-ferro (Dipteryx odorata (Aubl.) Willd) é uma planta nativa da região amazônica, 

pertencente à subfamília Papilionoideae (Fabaceae). Possui importância no setor madeireiro, 

sendo uma árvore bastante explorada, pois possui madeira nobre e de alta durabilidade. Tento 

em vista que os insetos podem manter uma relação com a planta tanto benéfica quanto 

prejudicial, é necessário que levantamentos sejam efetuados constantemente para o 

monitoramento do cultivo, pois o aumento da densidade populacional desses insetos pode 

comprometer seriamente as plantas, fazendo-se necessário realizar, muitas vezes, práticas de 

controle para evitar elevadas perdas no cultivo. Levando em consideração o exposto, 

objetivou-se avaliar a diversidade e abundância da entomofauna associada à espécie D. 

odorata no Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves, Belém, Pará. O estudo foi realizado no 

Jardim Botânico da Amazônia Bosque Rodrigues Alves, localizado em Belém-PA. Para a 

coleta biológica foram utilizadas armadilhas do tipo pitfall, que consiste em um recipiente 

cilíndrico contendo álcool 70% para atrair os insetos, no solo e na parte aérea da planta, as 

quais ficaram expostas por 48h. Após a retirada, os insetos coletados foram levados ao 

Laboratório de Entomologia da Universidade Federal Rural da Amazônia para a identificação 

e classificação taxonômica dos insetos ao nível de família. A análise estatística foi feita 

através do programa BioEstat 5.0. Foram capturados 38 insetos (05 indivíduos foram 

coletados no fuste e 33 no substrato), distribuídos em 05 ordens e 09 famílias. No fuste da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Papilionoideae
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árvore foram encontrados, em maior abundância, indivíduos da família Formicidae (60%), 

Braconidae (20%) e Scarabeidae (20%), respectivamente. Em relação a entomofauna edáfica, 

as famílias mais representativas foram a Formicidae, Curculionidae e Scarabeidae, 

representando mais de 60% do total de indivíduos, seguido da família Gryllidae (18,2%) e 

Blattidae (6,1%). No estudo, não foram observados danos ocasionados pelas formigas, sendo 

assim a relação inseto-planta foi considerado benéfico, já que estes insetos podem afetar a 

estrutura e a fertilidade do solo, e geralmente têm um grande impacto sobre outros 

componentes da fauna e da flora, já que são predadoras de outros artrópodes e também 

predadoras de sementes. As famílias que apresentaram menor representatividade foram 

Forficulidae, Coccinelidae e Chrysomelidae, com 1 exemplar cada. Dentre elas, a 

Coccinelidae, que possui como representante as joaninhas, são conhecidos principalmente 

pelo hábito predador, podendo alimentar-se de fungos, pulgões, cochonilhas, tripés, lagartas 

desfolhadoras, dentre outros insetos, sendo uma boa alternativa para controle biológico de 

pragas. A maior diversidade de famílias foi no solo, apresentando o índice de Shannon-Wiener 

de 0.78, em comparação ao fuste das árvores, que apresentou 0.41. Este resultado pode ser 

justificado devido o solo ser o habitat natural para uma grande variedade de organismos, os 

quais possuem inúmeras funções do solo. A entomofauna associada ao cumaru (D. odorata), 

no Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves, é composta por 5 ordens (Blattodea, 

Coleoptera, Dermaptera, Hymenoptera e Orthoptera) e 9 famílias (Blattidae, Curculionidae, 

Coccinelidae, Chrysomelidae, Scarabaeidae, Forficulidae, Braconidae, Formicidae e 

Gryllidae), sendo os insetos do solo mais diversificados se comparado aos associados a parte 

aérea da planta.  
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PALAVRAS-CHAVE: Insetos; Armadilhas pitfall; Meliaceae. 

 

A região de Aurora do Pará apresenta grande diversidade biológica, que desde o final da 

década de 50 vem sendo comprometida pela implantação de sistemas florestais. Essas 

alterações decorrentes da ação antrópica, podem resultar no isolamento de determinadas 

populações e até extinção de certas espécies de insetos, reduzindo a biodiversidade. Levando 

em consideração o exposto, objetivou-se avaliar a diversidade, abundância e a dominância dos 

grupos funcionais da entomofauna edáfica associadas ao cultivo de meliáceas no município de 

Aurora do Pará. O estudo foi realizado de fevereiro a maio de 2015, em uma área de cultivo 

de meliáceas, de 1 ha, pertencente à fazenda do grupo Tramontina Belém S.A., localizada no 

município de Aurora do Pará. O cultivo é composto pelas espécies: Khaya ivorensis A. Chev. 

(mogno africano), Swietenia macrophylla King (mogno brasileiro), Toona ciliata M. Roemer 

(cedro-australiano) e Azadirachta indica A. Juss (nim). A coleta biológica foi realizada através 

de armadilhas do tipo pitfall, que consiste em um recipiente de plástico enterrado ao nível do 

solo contendo álcool 70% e detergente, sendo instaladas 80 armadilhas na área, dispostas em 

linhas de 18 m, distantes 8 m uma das outras e a 1 m da árvore, ficando no campo por um 

período de 48 horas. Após a retirada das armadilhas, os insetos foram triados e identificados a 

nível taxonômico de ordem no Laboratório de Entomologia da Universidade Federal Rural da 

Amazônia. Os índices biológicos foram calculados no programa estatístico BioEstat 5.0, e os 

grupos funcionais foram classificados de quatro formas: insetos predadores, herbívoros, 
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sociais e outros. Foram capturados 2.608 insetos, distribuídos em 8 ordens. Observou-se que a 

ordem Hymenoptera foi a que apresentou maior abundância, expressando 53,6% do total de 

indivíduos. Esta ordem apresenta insetos dominantes dos ecossistemas terrestres e tem papel 

importante no fluxo de energia e nutricional ao nível de ecossistemas. Foram abundantes 

também as ordens Orthoptera (19,7%) e Coleoptera (12,7%). Nos testes estatísticos, a 

entomofauna associada às meliáceas apresentou o índice de diversidade de Shannon-Wiener 

de 0.58, mais de 50% em relação ao encontrado à diversidade máxima que se apresentou com 

0.90. Em relação à equitabilidade, observou-se que a área apresentou uniformidade e 

distribuição das ordens, pois o valor encontrado foi de 0.64. Observou-se o predomínio de 

insetos sociais, seguidos de herbívoros, predadores e outros, com observação a ocorrência 

simultânea da ordem Coleoptera (Predadores e/ou Outros) em mais de um grupo funcional. A 

dominância dos insetos sociais deve-se principalmente a ordem Hymenoptera, representada 

em abundância pelas formigas. Os insetos herbívoros também apresentaram grande 

dominância na área, e foram representados principalmente pela ordem Orthoptera (98,3%). 

Dentro desta ordem, podem ser encontrados os gafanhotos, um dos maiores grupos de insetos 

da terra. A entomofauna associada ao cultivo de meliáceas apresenta grande diversidade e 

abundância, sendo as ordens Hymenoptera, Orthoptera e Coleoptera as mais frequentes. Os 

grupos funcionais com maior dominância são os insetos sociais, herbívoros e carnívoros, 

respectivamente, o que pode ser influenciado pelo tipo de vegetação.  
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ESTUDO COMPARATIVO DE ADUBAÇÃO QUIMICA E ORGÂNICA 

PARA CULTURA DO MILHO (Zea mays). 
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PALAVRAS-CHAVE: Solo; Correção; Fertilidade. 

 

O principal processo utilizado no Brasil para a avaliação da fertilidade do solo é a análise 

química do solo, que permite a quantificação de propriedades que beneficiam ou prejudicam o 

desenvolvimento natural das plantas. Objetivo do trabalho foi avaliar as diferentes vantagens 

da adubação química e orgânica e simular a recomendação de adubação, química e orgânica 

para a implantação da cultura do milho em uma área de pastagem com o valor mais acessível 

para o agricultor. O estudo foi desenvolvido na fazenda do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) - Campus Castanhal, no Nordeste Paraense (1º 17’ 26’’ 

de latitude Sul e 47° 55’ 28’’ de longitude Oeste) no ano de 2013. O solo da área é 

caracterizado como Latossolo Amarelo de textura arenosa. As amostras foram coletadas em 

área de 1/há em transição de pastagens para a cultura do milho. Foram coletadas 20 amostras 

simples de solo, percorrendo em ziguezague retirada em profundidade de 20 cm. As amostras 

simples foram colocadas em uma balde, onde foi misturada formando uma amostra composta, 

após esse procedimento, retirou-se 1kg do solo para realizar as respectivas analises (pH, Ca + 

Mg, Al, H + Al, P, K). As análises foram realizadas no laboratório de solo do IFPA Campus 

Castanhal, onde foi realizada de acordo com método da EMBRAPA 2011. Os resultados das 

análises químicas do solo realizadas em laboratório, obteve-se os seguintes resultados de pH, 

Ca + Mg, Al, H + Al, P, K respectivamente, 4,17, 1,0 cmol/dm
3
, 2,75 cmol/dm³, 9 mg/dm³ e 

mailto:ozanira.alves@gmail.com
mailto:maiaraift@gmail.com
mailto:janeagro.silva@gmail.com
mailto:cicero.ferreira@ifpa.edu.br
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38 mg/dm³. O valor do pH de 4,17 é baixo, mostrando que a toxidez do solo está elevada, 

exigindo calagem que tem por finalidade a elevação dos teores de Ca + Mg. O Ca + Ca, 

obtiveram 1,0 cmol/dm
3
, mostrando que Ca + Mg < 2 cmol/dm³, o alumínio teve 1,25 

cmol/dm³, apresentando valor maior que 0,3 cmol/dm³, sendo necessário correção do solo. Os 

cálculos realizados pelo método de saturação por base (especifico para cultura), e utilizando o 

calcário Dolomitico, apresenta maior teor de Mg de PRNT entre 75,1 a 90 %. Utilizando o 

PRNT de 80% será necessário 1,27 T/ ha de calcário Dolomitico para a correção da acidez do 

solo. O teor de matéria orgânica de 1,6% considerado baixo, visto que a cada 1% de matéria 

orgânica no solo á 20kg de nitrogênio no solo e este é um resultado da incorporação e 

mineralização do N. O teor de Fósforo no solo equivalente a ≤ 10 mg/dm³, de Potássio de ≤ 

40 mg/dm³ caracterizando de baixa disponibilidade. Para suprir a deficiência N, P e K para a 

implantar a cultura, do milho nos solos Amazônicos recomenda-se aplicação de 80 a 100 

kg/ha de N, e optando por 80 Kg/há, 90kg/há de P2O5 e 60 kg/há de K2O e a partir dos 

cálculos realizados para a adubação química da cultura precisará de 181,8 Kg/ Ureia/há, 219,5 

kg de P2O5 e 103,45 kg de Cloreto de potássio/há. Utilizando-se adubação orgânica como 

torta de Mamona, levando em consideração que a mesma apresente 30,1% de N, 2% P2O5 e 

5,4 % de K2O em 1 T/ha, a cultura precisará de 4500 Kg/ha ou 4,5 toneladas de torta de 

mamona. Os custos das adubações química e orgânica consultados no mercado atual para 

suprir a necessidade nutricional do milho, equivale os valores de R$ 1891,00/ha e R$ 

5236,00/há. Com base nos resultados a adubação orgânica apresentou valor elevado ao 

comparar com adubação química, porém, a escolha do tipo de adubação a ser usada vai 

depender do poder aquisitivo do agricultor.  
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EXTENSÃO RURAL: O CASO DA COMUNIDADE DO ARAPEPÓ 

SALINÓPOLIS - PARÁ 

 

John Clayton do Vale Modesto
1
; Amanda Rayana da Silva Santos

2
; Alciene Oliveira 

Felizardo
3
; Maria Suzane Lavareda de Oliveira

4
; Ligia Paula Cabral do Rosário

5
; Adebaro 

Alves dos Reis
6
. johnmodesto@hotmail.com. Castanhal, Pará. 

 

(1) 
Estudante de Engenharia Agronômica; Instituto Federal do Pará- Campus Castanhal; Castanhal, Pará; 

johnmodesto@hotmail.com; 
(2)

 Estudante de Engenharia Agronômica; Instituto Federal do Pará- Campus 

Castanhal; Castanhal, Pará; santtos.agro@gmail.com; 
(3)

 Estudante de Engenharia Agronômica, Instituto Federal 

do Pará- Campus Castanhal; Castanhal; Pará; alcifelizardo@yahoo.com.br; 
(4)

 Estudante de Engenharia 

Agronômica; Instituto Federal do Pará- Campus Castanhal; Castanhal, Pará; suzanelavareda@hotmail.com; 
(5)

 

Estudante de Engenharia Agronômica; Instituto Federal do Pará- Campus Castanhal; Castanhal, Pará; 

Ligia.agronomia@yahoo.com; 
(6)

 Professor Orientador; Instituto Federal do Pará- Campus Castanhal, Castanhal, 

Pará; adebaroreis@yahoo.com. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico; Assistência Técnica; Dificuldades; Associação. 

 

A Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), institucionalmente consistem em serviços de 

educação não formal, de caráter continuado, no meio rural, cujo objetivo é a promoção de 

processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos 

serviços agropecuários e não agropecuários da agricultura familiar, inclusive, das atividades 

agroextrativistas, florestais e artesanais (DEPONTI, 2010). O trabalho foi desenvolvido na 

Associação Agroecológica de Produtores e Produtoras Rurais de Arapepó (AAPRAS – 

Salinópolis). Foi utilizada a metodologia de Verdejo (2007) a ferramenta de Diagnóstico 

Rápido Participativo – DRP aplicada foi o Diagrama de Veen. A STTRS (Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais), cadastra os agricultores, está regularização da terra 

para melhorar a qualidade de vida e ter acesso a direitos, como o salário maternidade. 

SEMAGRI (Secretaria Municipal de Agricultura), observou-se que apesar de esta próxima da 

comunidade, instituição tem dificuldades de ordem estrutural, pois dependem de investimento 

municipal para atender a demanda das comunidades. Quanto a EMATER (Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural) do Estado do Pará, foi posicionada distante, refletindo 

um desânimo e maiores dificuldades nas relações sociais, apesar de haver interesse dos 
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agricultores em participar de políticas públicas como o PAA, o qual poderia ser facilitado pela 

empresa de ATER. O IFPA- Campus Castanhal através da INCUBITEC, vem atuando na 

AAPRAS no processo de incubação, que compreende um conjunto de atividades sistemáticas 

de formação e assessoria que percorrem desde o surgimento do Empreendimento Econômico 

solidário até sua consolidação e que busca, através da troca de conhecimentos, até que o 

Empreendimento, no fim do processo, conquiste autonomia organizativa e viabilidade 

econômica. A comunidade perpassa por um momento constituído de grandes fragilidades 

relacionadas ao papel da ATER. Assim, verificou-se que o número de políticas públicas que a 

comunidade possui atualmente é incompatível com as demandas existentes, o que pode se 

justificar pela situação deficiente em que se encontram essas instituições de ATER, com a 

falta de infraestrutura adequada, falta de recursos humanos e financeiros, o que compromete 

significativamente a atuação eficiente desses órgãos, influenciando diretamente no 

desenvolvimento rural na comunidade em questão. Portanto, é necessário que haja maiores 

investimentos nos desenvolvedores de ATER, de modo que atenda as perspectivas das 

comunidades rurais. 
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ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FERRUGEM EM JASMIM - 

MANGA (PLUMERIA RUBRA L.) COMO PRÁTICA FUNDAMENTAL 

PARA A AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO EM FITOPATOLOGIA 
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PALAVRAS-CHAVE: Coleosporium pulmeriae; Práticas em laboratório; Patógeno. 

 

Presente na matriz curricular do curso de agronomia, a fitopatologia é uma ciência que estuda 

as doenças das plantas, abrangendo aspectos desde a diagnose, sintomatologia, etiologia, 

epidemiologia, até o seu controle. Através do estudo é possível compreender os organismos e 

as condições ambientais que causam doenças em plantas, assim, como mecanismos, além dos 

métodos de prevenção e controle (MICHEREFF, 2010). O jasmim é uma planta de origem 

árabe, muito apreciada pela beleza e aroma de suas flores, pode ser cultivado praticamente em 

todo território nacional. De acordo com Silva (2010) esta família compreende cerca de 300 

gêneros e aproximadamente 2.000 espécies tropicais e subtropicais. O jasmim manga, 

conhecido cientificamente como Plumeria rubra L, é muito utilizado para ornamentar 

parques, praças e jardins. O trabalho tem como objetivo a realização do isolamento e 

identificação do fungo fitopatogênico presente na folha do jasmim manga de forma a 

incentivar os discentes do curso de agronomia a realização de práticas em laboratório para 

ampliação do conhecimento a respeito de fungos patogênicos, e assim despertar a curiosidade 

e o interesse no ramo de pesquisas fitopatológicas. As analises foram realizadas no laboratório 

de microbiologia do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia (IFPA) Campus Castanhal, na 

qual consistiu no isolamento da ferrugem que foi realizado a partir do material contaminado 

da cultura do jasmim. Para este procedimento utilizou-se o método de isolamento direto onde 

a estrutura do patógeno, segundo Alfenas et al. (2007) é visualizado na planta hospedeira e 
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transferido para a lâmina, que é realizado no sentido de localizar as estruturas do patógeno em 

lupa ou microscópico. As estruturas do fungo presentes nas folhas do jasmim foram coletadas 

com o auxílio de uma alça flambada, realizando-se a raspagem na folha para a retirada dos 

seus esporos. Posteriormente fez-se a confecção da lâmina, onde, na mesma foram 

depositadas aproximadamente três gotas de corante azul de Metileno, e com o auxílio do 

microscópio óptico pôde-se observar a morfologia da ferrugem presente na folha. Com base 

no resultado do isolamento, foi encontrado o fungo Coleosporium pulmeriae. Como 

classificação taxonômica, pertence ao filo Basidiomycota, ordem Pucciniales, família 

Coleosporiaceae, gênero Coleosporium (AMORIM et al., 2011). Na face abaxial da folha foi 

observado uma densa massa pulverulenta de coloração amarelo-alaranjado e com intensa 

produção de urediniósporos, sendo este os esporos sexuais e quando observados, 

microscopicamente, apresentaram-se catenulados, verrucosos, não pedicelados, de parede 

externa espessa e não pigmentada (CARVALHO et al., 2014). Os sintomas da doença 

limitam-se as partes foliares da planta, onde inicialmente, são visíveis pequenas pontuações 

cloróticas, visíveis principalmente contra o sol, tais pontuações evoluem na forma de manchas 

alongadas de cor amarelo-pálida, visível em ambas as partes da folha, com a evolução da 

doença adquirem coloração avermelhada. A cultura do jasmim apresenta grande 

susceptibilidade ao ataque do fungo C. plumeria. Com base nisso, torna-se indispensável um 

estudo detalhado do fungo através da prática de isolamento e identificação do mesmo, para 

melhor identificação da doença em campo. A prática de isolamento torna-se uma ferramenta 

necessária para os discentes do curso de agronomia, uma vez, que, os alunos aprendem na 

prática o que lhes são mostrados nos livros, além de contribuir com estímulos a pesquisas 

quanto à fitopatologia. 
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MASSA VERDE E SECA DO COENTRO (Coriandrum sativum L.) SOB 

ADUBAÇÃO ORGÂNICA CULTIVADO EM CASA DE VEGETAÇÃO. 
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PALAVRAS-CHAVE: hortaliças; produção vegetal; Ovis aires. 

  

A adubação orgânica de cobertura, do tipo húmus de minhoca, é cada vez mais utilizada na 

produção de hortaliças como o coentro, em sua maioria, por pequenos agricultores em áreas 

periurbanas que abastecem as feiras de seus municípios. Sua utilização é mais 

economicamente viável devido ao baixo custo dos insumos, além de contribuir para produzir 

hortaliças orgânicas. O objetivo do trabalho foi avaliar a produção de massa fresca e seca do 

coentro sob diferentes dosagens de húmus de minhoca à base de esterco de ovino cultivado 

em casa de vegetação. O trabalho foi desenvolvido em casa de vegetação no setor de 

olericultura do IFPA - Campus Castanhal. O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado (DIC), com 4 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos consistiram 

de 3 doses de húmus de minhoca à base de esterco de ovino incorporados ao solo e uma 

testemunha ( 0, 10, 20 e 30 ton./ha) as dosagens foram escolhidas baseadas nas adubações 

realizadas no setor de olericultura do IFPA- Campus Castanhal. As características avaliadas 

foram: massa verde (g) e massa seca (g).  Foi realizada a análise de variância, utilizando-se o 
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software ASSISTAT versão 7.7, onde foi aplicado o teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade para contrastes das medias. Observou-se através da análise de variância que 

houve efeito significativo, para altura de plantas e diâmetro das hastes, e não significativo 

para as variáveis massa fresca e massa seca, quanto às diferentes dosagens avaliadas. Os 

resultados confirmam os encontrados Oliveira et al. (2001) verificaram efeito significativo do 

húmus de minhoca sobre o diâmetro longitudinal e transversal, peso médio e produção total 

de cabeças em repolho. Nem sempre a adubação orgânica visa somente uma maior produção 

da cultura em questão, mas também visa uma melhoria da fertilidade e da estrutura do solo, 

um melhor fornecimento de água, proporcionando melhor aproveitamento dos nutrientes 

originalmente presentes no solo (FILGUEIRA, 2000). A dosagem de 10 ton./ha apesar de não 

apresentar diferença significativa das outras dosagens proporciona maior desempenho 

agronômico no cultivo do coentro com uma menor quantidade de adubo utilizada, 

possibilitando economia para o produtor. 
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DE PETIANOS  
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PALAVRAS-CHAVE: Programas governamentais; atividades extracurriculares; assistência 

técnica.  

 

A formação completa do engenheiro agrônomo passa não só pelas atividades inclusas no 

desenho curricular proposto pelo curso, mas também por experiências que possibilitem o 

desenvolvimento de habilidades de comunicação, didática, liderança, trabalho em grupo, entre 

outras. Além disso, a carga-horária máxima estabelecida para cursos de graduação não 

permite que sejam trabalhados todos os temas de interesse dos graduandos, na perspectiva de 

atender essas demandas dos educandos o Programa de Educação Tutorial - PET Agronomia 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) Campus Castanhal 

articulou o minicurso de políticas públicas para a agricultura familiar. O objetivo da 

realização dessa atividade foi complementar a formação acadêmica dos petianos. O minicurso 

teve como temática Metodologia de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e Políticas 

Públicas na Agricultura Familiar. Surgiu de uma demanda levantada pelo grupo PET 

Agronomia do IFPA Campus Castanhal, em virtude desse assunto não ser aprofundado nas 

suas disciplinas correlatas. A atividade ocorreu em agosto de 2015 com carga horária de doze 

horas, ministrado por um Engenheiro agrônomo e um Sociólogo da Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (EMATER), esta foi dividida em dois momentos. O primeiro 

momento ocorreu dentro de sala de aula do IFPA e teve abordagem teórica sobre metodologia 
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de ATER e importância e objetivo dos principais programas governamentais ligados à 

agricultura familiar. Para conhecer na prática a execução de uma política pública e seus 

impactos na realidade familiar, os petianos e os servidores da EMATER, seguiram para uma 

propriedade de agricultores familiares localizado na agrovila Itaqui, município de 

CastanhalPA. Nesta propriedade foi implantado PRONAF B. Na chegada todos foram 

recebidos pela família de agricultores, que contaram um pouco de seu histórico e relataram as 

dificuldades enfrentadas no início da implantação de frutíferas, a implantação do sistema 

agroflorestal e o sistema de criação de suinocultura, avicultura e a meliponicultura, a família 

destacou a importância das políticas públicas e o papel da assistência técnica para que o 

estabelecimento se tornasse economicamente viável. O programa governamental PRONAF 

foi de fundamental importância para a melhoria de vida dos agricultores familiares, pois este 

foi utilizado para financiar o apiário e o aviário existente na propriedade. Esse minicurso teve 

grande relevância para a formação dos petianos, pois foi possível contrastar a teoria abordada 

e a prática apresentada na propriedade agrícola, permitindo sua introdução na prática 

metodológica da extensão e pesquisa. A partir dessa atividade foi possível notar que as 

instituições de ensino precisam valorizar e fomentar cada vez mais atividades como essa, a 

fim de promover maiores oportunidades de interação entre educandos e agricultores. Além 

disso, a realização do minicurso promoveu um fortalecimento da parceria interinstitucional 

entre IFPA e EMATER, que contribui sobremaneira para a formação de profissionais 

preparados para o mundo do trabalho. 
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MOFO BRANCO EM FOLHAS DE URUCUM (Bixa orellana) 
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PALAVRAS-CHAVE: fitopatogênicos; Oidium bixae; sintomas. 

 

O urucuzeiro (Bixa orellana, L.) é um arbusto da família Bixacea (FRANCO et al., 2008). 

Seu uso tem sido estimulado em razão da proibição do uso de corantes sintéticos nas 

indústrias de alimentos e cosméticos, sendo um dos poucos aceitos pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), pois além de ser atóxico, parece não alterar o valor dos alimentos (BASTOS 

et al., 1999). O mofo branco, oídio ou cinza do urucum é caracterizado como a principal 

doença fúngica do urucuzeiro, essa doença é causada pelo fungo do gênero Oidium, fungo 

mitospórico cuja forma sexual, perfeita ou teleomórfica pertence à subdivisão Ascomycota, 

família Erysiphaceae (RUSSOMANNO et al., 2012). O Objetivo deste trabalho foi realizar a 

identificação do agente etiológico do mofo branco na área de cultivo do urucuzeiro do IFPA, 

Campus Castanhal. Amostras de folhas de urucum sintomáticas, foram coletadas na área de 

cultivo do IFPA - Campus Castanhal, que após a coletadas foram conduzidas ao laboratório de 

Microbiologia de Alimentos no IFPA – Campus Castanhal. Preparadas laminas permanentes a 

partir do método de raspagem utilizando a alça de platina para pescagem dos propágulos, 

utilizando fixador a base de azul de metileno, registros micrográficos, onde foi possível 

capturar imagens de sinais do patógeno no hospedeiro e as características foram comparadas 

com as literaturas. Os sintomas observados nas folhas do urucum foram manchas circulares e 

branco acinzentadas, recobertas por um bolor branco de aspecto pulverulento, que ocorreu em 

ambas as faces da folha. Essas lesões são formadas por micélio, conidióforo e conídios, foi o 

que observou-se nas visualizações microscópicas após a raspagem. A fase imperfeita do 
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agente causal desta moléstia, correspondente à espécie Oidium bixae, é a principal 

responsável pela ocorrência da mesma. (LOPEZ, 1997). Esse agente etiológico é um parasita 

obrigatório, que dependem do hospedeiro vivo para seu desenvolvimento e reprodução, 

crescendo apenas na superfície do hospedeiro, não podendo crescer como saprófitas. O ataque 

severo nas folhas pode alterar os processos fisiológicos normais e, consequentemente, 

comprometer o desenvolvimento da planta. As estruturas reprodutivas observadas neste 

estudo, permitiram associar o agente etiológico do mofo branco a Oidium bixae Viégas. 
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ORTHOPTEROS ASSOCIADOS AO MONOCULTIVO DE MOGNO 

BRASILEIRO (Swietenia macrophylla King) 
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PALAVRAS-CHAVE: Armadilhas pitfall; Insetos; Diversidade. 

 

Swietenia macrophylla King (Meliacea) em decorrência de seu elevado valor no mercado 

madeireiro há interesse de manejá-la, estimulando a inclusão da espécie em programas de 

reflorestamento e sistemas agroflorestais (GROGAN et al., 2002; SILVA et al., 2013). A 

maioria dos plantios com espécies nativas tem sido feita com o mogno-brasileiro para fins de 

enriquecimento de florestas, plantações e em sistemas agroflorestais (MAUÉS, 2001). Porém, 

os ataques provocados por algumas pragas tornam inviável o plantio da espécie (LUNZ et al., 

2009). A Maioria dos ataques que ocorrem em espécies florestais, como o Mogno-brasileiro, é 

na fase de muda ocasionado, principalmente, por orthopteros, como paquinhas e grilos 

segundo Teixeira e Bianchetti (1999). Alguns orthopteros são considerados pragas devido ao 

hábito migratório de algumas espécies, como da família Acrididae, por seu hábito herbívoro, 

destroem as plantações que encontram, causando grandes prejuízos econômicos (MIRANDA 

et al., 1996). Objetivou-se nesse trabalho identificar a diversidade de famílias de orthopteros 

associados ao monocultivo de S. macrophylla. A pesquisa foi realizada no Município de 

Aurora do Pará, Nordeste do Estado do Pará, pertence à empresa Tramontina Belém S.A. O 

campo experimental de 1500 hectares fica localizado, no km 60 da Br 010 entre as 

coordenadas de 2°10’00” latitude Sul e longitude 47°32’00” w, distante a 210 Km da capital 

Belém. A coleta dos orthopteros ocorreu no período chuvoso (janeiro a junho) de 2015. Foram 
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implantadas armadilhas do tipo pitfall que consistiu de um recipiente de plástico de 500 ml, 

contendo mistura de álcool 70% e gotas de detergente, enterrada ao nível do solo para facilitar 

a queda dos insetos e permaneceram no campo por 48 h na Área de Monocultivo de S. 

macrophylla. Os orthopteros coletados foram transportados e identificados ao nível de família 

no Laboratório de Entomologia Agrícola da Universidade Federal Rural da Amazônia. Para 

análise de diversidade de famílias foi utilizado o índice de Shannon-Wienner através do 

programa estatístico BioEstat 5.0. Foram capturados 513 insetos distribuídos em duas 

famílias. A família Gryllidae apresentou maior abundância na área, expressando 99,0% do 

total de indivíduos. Segundo Moreira e Aragão (2009) esses resultados podem ser explicados 

pelo fato do ciclo de vida dos ortópteros dessa família ser anual, porém em determinadas 

condições pode ocorrer mais de uma geração por ano, possibilitando uma grande abundância 

desses indivíduos nesse experimento (MOREIRA E ARAGÃO, 2009). Já a família Acrididae 

apresentou menor abundância, representando apenas 1,0% do total de indivíduos. Isso pode 

ter ocorrido devido os insetos estarem sujeitos a fatores da natureza e desse modo, fatores 

ambientais, como os períodos secos e chuvosos, são relevantes para o seu desenvolvimento ou 

para o desfavorecimento de uma determinada espécie (RODRIGUES, 2004). Nos testes 

estatísticos, os orthopteros associados ao monocltivo de mogno-brasileiro apresentaram baixo 

índice de diversidade com 0,02. Segundo Nicholls et al. (1999) na monocultura, pela falta de 

variedade e pobreza de mecanismos ecológicos, a diversidade de alguns organismos é baixa. 

A diversidade de orthopteros encontrada em áreas de monocultivo de mogno brasileiro S. 

macrophylla é representado pelas famílias Gryllidae e Acrididae, onde a família mais 

abundante foi a Gryllidae. 
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PARASITISMO POR MONIEZIA SPP. EM CORDEIRO NO MUNICÍPIO 

DE CASTANHAL-PA. 
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PALAVRAS-CHAVE: Ovino; OPG; Monieziose. 

 

O parasitismo gastrintestinal é um importante fator econômico responsável pela baixa 

produção, sendo considerado um sério problema de saúde na criação de pequenos ruminantes, 

promovendo perda de peso, desidratação, diarreia e anemia, a depender do grau de 

parasitismo e hábitos alimentares dos helmintos envolvidos (BUZZULINI ET AL., 2007; 

SILVA ET AL., 2008). A monieziose é uma doença causada por um parasita gastrointestinal 

segmentado do gênero Moniezia spp., um cestoide (verme achatado), que alojasse no intestino 

delgado de ruminantes. As principais espécies são a Moniezia expansa e Moniezia benedeni. 

Estas espécies de cestoides, geralmente não causam enfermidade grave, porém competem 

com o hospedeiro pelos nutrientes ingeridos, representando uma perda na produção de leite e 

carne (URQUHART ET AL., 1998; PIMENTEL E FONSECA, 2002).  O objetivo deste 

trabalho é relatar a ocorrência de Moniezia spp. em um cordeiro pertencente a um grupo de 29 

animais criados no município de Castanhal- PA. No Instituto Federal do Pará (IFPA - 

Castanhal), as amostras fecais dos cordeiros foram coletadas diretamente da ampola retal e 

acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados. Em seguida, o material foi 

armazenado em recipiente apropriado e transportado para o Laboratório de Parasitologia de 

Medicina Veterinária – UFPA, no qual, as amostras foram submetidas à contagem de ovos por 

grama de fezes (OPG). Para isto, foram utilizadas amostras de fezes de 29 cordeiros, sendo 

animais das raças Santa Inês e mestiços (Dorper x Santa Inês).  Para a contagem de ovos, 
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utilizou-se a técnica de McMaster descrita por Gordon e Whitlock (1939). No exame 

parasitológico, foi constatada contaminação de um animal (3,44%) por ovos de Moniezia spp. 

apresentando nas fezes excreção de proglótides. A contagem de OPG para este animal foi de 

duas cruzes (++), ou seja, mais de 40 ovos por grama de fezes. O animal foi tratado com 

Recobendazole na dose de 1,0 ml para cada 20 kg/peso em única aplicação via oral. Após uma 

semana, foram repetidas as contagens de ovos nas fezes deste animal, obtendo resultado 

negativo para Moniezia spp.  Este trabalho corrobora com o estudo realizado por Gomes et al 

(2011) no município de Araguaina-TO, que indicou um maior parasitismo em animais jovens, 

devido à falta de vermifugação dos animais e a falta de manejo adequado. E embora a 

contaminação por Moniezia spp. seja facilmente resolvida com algum medicamento eficaz, 

em altas cargas parasitárias pode causar enterite, má absorção de nutrientes, diarreia, 

obstrução, anemia progressiva e ainda o óbito do animal (ALMEIDA ET AL., 2003). Conclui-

se que a contaminação por Moniezia spp. é comum em ruminantes, não produz sinais clínicos 

visíveis em baixa escala de contaminação e que o medicamento Recobendazole é eficaz no 

tratamento. 
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PERFIL HEMATOLÓGICO DE EQUINOS EM FAZENDAS 

LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE PEIX-BOI, PARÁ. 
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PALAVRAS-CHAVE: anisocitose, sangue, analise. 

 

O hemograma é um exame muito utilizado na clínica médica equina, sendo um indicador de 

alterações que podem não ser percebidas ao exame clínico, além de servir como procedimento 

para avaliar a saúde animal e auxiliar na obtenção de um diagnóstico. A avaliação dos 

elementos celulares do sangue, quantitativamente e qualitativamente, fornece informações 

indispensáveis ao controle evolutivo das doenças (FAILACE, 2006). Este trabalho teve por 

objetivo, caracterizar o perfil hematológico de equinos provenientes do município de peixe-

boi localizado na mesorregião nordeste do estado do Pará, em duas fazendas distintas. As 

coletas aconteceram no dia 16 de setembro de 2014 no município paraense, localizado a 

uma latitude 01º11'31" sul e a uma longitude 47º18'44" oeste, estando a uma altitude de 34 

metros, em duas fazendas distintas, Fazenda Vale do Sol (animais 1 e 3) e Fazenda Tayná ( 

animais 2,4), ambas de um mesmo proprietário. A coleta de sangue foi realizada em 4 

animais, eqüinos de sexo masculino, Sem Raça Defenida, através da punção da veia jugular e 

acondicionadas em frascos com o anticoagulante ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), e 

enviados ao laboratório de analises clinicas localizado do Hospital Veterinário (HOVET), na 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), para analise laboratorial realizada em 

Contagem Automatica BC – 2800 vet e Contagem Diferencial Manual. Foram determinados 

os parâmetros, hemácias, hemoglobinas, hematocrito, V.C.M, C.H. C. M, plaquetas, 

Anisocitose,  Leucocitos totais, e contagem diferenciasl de monocitos, linfócitos, eosinofilos, 

bastonetes, segmentados, basófilos, metamielócitos. Quase todos os parâmetros dos 4 animais 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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estavam dentro da normalidade, exceto por dois animais ( 1 e 3) provenientes da fazenda Vale 

do Sol que apresentaram uma Anisocitose Resultado corresponde à variação no tamanho dos 

glóbulos vermelhos. É a presença de microcitose e macrocitose ao mesmo tempo. 

Normalmente, a medula óssea (tecido hematopoiético) produz hemácias com o mesmo 

tamanho. Uma discreta anisocitose pode ser considerada fisiológica. Entretanto, em função de 

grande solicitação medular, quanto maior a anemia, maior será a anisocitose (KANTEK, 

2005). A classificação da anemia, nos cavalos, está comprometida, pelo facto destes não 

libertarem reticulócitos na circulação periférica segundo Lording, (2008). Nesta espécie a 

classificação de uma anemia geralmente requer a avaliação da resposta da medula óssea, por 

observação de um esfregaço da mesma (CARRICK;BEGG, 2008). Os animais das duas 

fazendas apresentaram-se dentro das conformidades normais do perfil hematológico, exceto 

pelos animais 1 e 3 da fazenda vale do sol que apresentaram anisocitose, quadro que se sugere 

uma anemia. 
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PRODUÇÃO FLORESTAL DA SILVICULTURA DO ESTADO DO PARÁ 
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PALAVRAS-CHAVE: Matriz Econômica; Madeira; Principais Municípios. 

 

O Pará passa por uma pequena, mais importante mudança na sua matriz econômica, visto 

que o estado surge como um dos produtores de floresta plantada no país, tendo sido 

implantado 139.720 ha em 2009 da espécie eucalipto, e havendo um salto para 148.656 ha 

em 2010, representando um aumento de 6.4% (ABRAF, 2011). Este estudo tem como 

objetivo analisar a matriz econômica do estado do Pará, referente ao setor florestal, 

especificamente o da silvicultura de 1990 até 2012, e definir quais foram os principais 

municípios produtores de madeira em tora e madeira para papel e celulose. A área de estudo 

selecionada foi o estado do Pará, no qual foram localizados os principais municípios 

produtores de madeira em tora e madeira para papel e celulose. Os dados sobre a produção 

destas categorias silviculturais, utilizados no trabalho, foram de fontes secundarias, sendo 

estes do IBGE, através do banco de dados SIDRA (1990 a 2012), ABRAF (2011) e Serviço 

Florestal Brasileiro. O Pará segundo o Serviço Florestal Brasileiro (2013), até 2008 

necessitava pelo menos de 200.000 ha de florestas plantadas para atender as demandas por 

energia do setor industrial, principalmente o polo siderúrgico de Marabá. Esse destino certo 

para a comercialização da madeira em tora é um dos motivos que levaram ao aumento da 

extração de madeira em tora no Pará de 1998 a 2005 e de 2009 a 2011, com uma pequena 

queda em 2012. Neste mesmo período o Pará recebeu 28,5 milhões de reais em 

financiamentos para reflorestamento, o qual explica o aumento da produção de madeira em 
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tora no estado, e o crescente aumento na área de plantio. Os principais municípios produtores 

de madeiras em toras do estado em 2012 foram: Almeirim com 86% da produção, 

Paragominas 7%, Dom Eliseu 3%. A produção de madeira em tora destinada para papel e 

celulose analisada entre 1990 a 2012, manteve-se em equilíbrio ao longo dos anos, porém 

houve uma queda drástica na sua produção em 1997, quando saiu de 1,6 milhões de metros 

cúbicos para 110.530. Resultado do fim da política dos incentivos fiscais, onde muitos 

investidores florestais não verticalizados com a indústria deixaram de plantar, obrigando as 

empresas a depender mais de plantios próprios (ÂNGELO et. al, 2009). No ano de 2012, o 

único responsável por essa produção foi o município de Almeirim, pois existem no município 

plantações florestais empreendidas pela empresa Jari Celulose S. A. (GRUPO ORSA, 2010) e 

o desenvolvimento de programas de fomento florestal para plantios de eucaliptos, em que a 

empresa fecha contratos com produtores rurais para que estes estabeleçam nas suas áreas 

plantações florestais, dividindo entre  partes do contrato os custos e os benefícios. Portanto, a 

produção florestal de madeira em tora e madeira para papel e celulose do Pará apresenta 

estabilidade produtiva com passar do tempo. Indicando que estes produtos são indicativos de 

garantia de uma frequente rentabilidade para o setor florestal. Sendo o principal munícipio 

representante da matriz econômica do estado é Almeirim.  
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PALAVRAS-CHAVE: Agricultura familiar; Agroecossistema; Trabalho.  

 

O trabalho relata a experiência vivida por estudantes do curso de agronomia do IFPA campus 

Castanhal, como parte do estágio de campo II no projeto de assentamento Cupiúba, localizado 

no município de Castanhal, à margem direita da rodovia BR–316, no sentido dos municípios 

paraenses Castanhal / Santa Maria. O assentamento ocupa o espaço da antiga fazenda 

Cachoeira, possui uma área de 1.366,2823 ha, com 237 lotes e 232 famílias assentadas. Está 

organizado em pequenas unidades familiares com dimensões, em média, de 5 há (DUARTE, 

2011). O estágio de campo II teve como eixo norteador “Agroecossistemas amazônicos e 

trabalho” a atividade foi planejada pela Comissão de Estágio Supervisionado (COES), 

formada por professores do IFPA- Castanhal. A vivência ocorreu em fevereiro de 2015 e 

constituiu-se de três momentos, o primeiro momento, denominado formação, foram 

apresentados aos discentes a importância do estágio para capacitação profissional e acadêmica 

dos mesmos. O segundo momento compreendeu a viagem dos educandos para o assentamento 

Cupiúba. A terceira etapa foi de reconhecimento, realizada após a chegada ao lote, nela foi 

feito o reconhecimento do ambiente de trabalho da família em estudo, através de caminhada 

transversal, seguido de conversas informais para um melhor entendimento da dinâmica de 

trabalho por eles praticada, nesta etapa realizaram práticas de manejo como: I – poda, colheita 

e o descarte e queima dos frutos citrícolas contaminados por pragas; II – colheita de coco 

(Cocos nucifera L.), maracujá (Passiflora edulis Sims), limão (Citrus limon), lima (Citrus 
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limettioides Tanaka); cacau (Theobroma cacao L.) e ingá ( Inga edulis) III –fornecimento de 

alimento para as aves; IV - confecção de armadilhas de garrafa pet contendo suco da laranja 

da própria produção. A vivência permitiu aos graduandos construir uma visão holística da 

realidade social e econômica enfrentada pelos agricultores nos diferentes sistemas de 

produção implantados na propriedade e, consequentemente, a relação de trabalho existente, 

proporcionando dessa forma aos acadêmicos um maior entendimento sobre o agroecossistema 

amazônico e trabalho no campo. Ao longo da vivência foi aplicado de maneira prática os 

conhecimentos técnicos-científicos adquiridos ao longo do curso, como a diagnose de pragas 

e doenças; poda e a aplicabilidade da visão sistêmica no estabelecimento agrícola, 

conhecimentos estes adquiridos dentro das disciplinas até então vivenciadas no curso,  

fornecendo aos discentes a integração da realidade agrária com o meio acadêmico, as 

intervenções realizadas respeitou a realidade social, cultural e ambiental da propriedade 

estudada. Através das análises realizadas foi possível identificar que o sistema de comando da 

unidade produtiva da família apresenta falhas, pois, a não realização da poda nas culturas 

citrícolas e a inexistência de controle fitossanitário das pragas e doenças presentes no local reflete 

diretamente na produtividade das culturas, acarretando prejuízos ao produtor rural. Desta 

maneira, se faz necessário o monitoramento da área, cujo objetivo será fornecer subsídios para 

as tomadas de decisões na propriedade, levando assim, à otimização dos insumos, à redução 

do custo de produção e à produção com qualidade e menor agressão ao meio ambiente. Com a 

experiência foi possível consolidar e integrar conhecimentos teóricos e empíricos, adquiridos 

no curso de agronomia e nas práticas vividas com os agricultores.  
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PALAVRAS-CHAVE: Meio biofísico; produção de várzea; estágio de campo  

 

CONTEXTO 

O texto relata a experiência vivenciada na propriedade do Sr. José Silva1, que, juntamente 

com sua família, é assentado do Projeto Agroextrativista (PAE) Santo Antônio II, município 

de Abaetetuba, localizado na Ilha do Capim. A experiência trata do estágio de campo em 

agroecossistemas, para a análise holística dos processos de produção e as suas dificuldades. A 

intenção desde momento, na academia, é auxiliar a formação e aproximar os graduandos da 

realidade amazônica. Possibilitando uma formação de indivíduos que possam vir a contribuir 

no desenvolvimento rural da região em todas as suas dimensões. Neste sentido, o presente 

relato vivenciado no PAE, Abaetetuba-PA, é apresentado com objetivo de caracterizar a 

relação do homem com o meio biofísico. As atividades do estágio de campo I foram 

planejadas pela Comissão Organizadora de Estágio Supervisionado (COES); responsável pela 

organização da disciplina e indicação do local para a experiência dos discentes. Para a coleta 

de dados, foi utilizado o método de observação de caráter descritivo e exploratório (GIL, 

2002).  A coleta de dados foi não estruturada (sem hipóteses ou definições prévias), o que 

segundo Creswell (1998) é um modo de conduzir a pesquisa de maneira ampla que só se 

tornam mais específicas e diretas no decorrer da investigação. De acordo com a observação 

dos perfis ecossistêmicos do território da Ilha do Capim, existem dois grupos ecópotos: a terra 

firme e de várzea. Na área de terra firme há a criação semiextensiva de suínos, em média, 10 

animais por propriedade, atividade extrativista em espécies frutíferas, avicultura extensiva e 
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pesca artesanal. A pesca ocupa cerca de 4 horas diárias, esta atividade é realizada pelos 

membros mais novos da família e aptos ao trabalho. A pesca é proibida no período de agosto a 

janeiro, obedecendo uma política de caráter ambiental, que visa proteger as espécies durante a 

reprodução. Os pescadores, nessa época, recebem o seguro defeso, no valor do salário 

mínimo, no período proporcional ao tempo de paralização da atividade. No sistema de várzea 

o açaí é a principal fonte de renda familiar (figura 1). Nas proximidades dos rios são 

encontradas quantidades expressivas da espécie, que é manejada de forma tradicional e 

sustentável, não há a utilização de insumos e defensivos químicos. A adubação é natural, 

decorrente da ciclagem de nutrientes, que é a deposição de matéria orgânica das árvores, 

arbustos e materiais lixiviados pelos rios, estes são decompostos por macro e microrganismos, 

resultando em nutrientes minerais (SELEE, 2007). Os frutos são extraídos pelos homens da 

casa, no qual, parte é usada para o consumo da família e a outra vendida para atravessadores. 

O trabalho familiar é a base para as atividades produtivas na ilha do capim, abrangendo os 

membros da comunidade. A experiência proporcionou o entendimento dos processos que 

circundam a produção de várzea do açaí e suas particularidades. O desenvolvimento de 

exploração do açaí de várzea causa baixo impacto ambiental, garantindo a resiliência dos 

recursos naturais. É importante ressaltar que a agricultura familiar é de extrema importância 

para economia da Ilha do Capim e este estudo decorrente do estágio de campo, proporcionou 

a compreensão da produção com base agroextrativista, que conserva o ecossistema, gera 

renda e mantém o homem do campo no campo. 
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PALAVRAS-CHAVE: Extrativismo; agricultura; diversidade. 

 

A Floresta Amazônica consiste em um dos biomas mundiais que apresenta mais alta 

diversidade biológica e complexidade de ambientes, e nela está situada a Flona de Caxiuanã 

que possui 330.000 hectares e está localizada nos municípios de Melgaço e Portel, Estado do 

Pará, na Amazônia Oriental. A reserva florestal foi criada em 1961 pelo Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis–IBAMA, composta por uma vegetação 

caracterizada Ombrófila densa de terras baixas, com manchas de Floresta Ombrófila, 

composta por terra firme, Igapós e vegetação secundária. A Flona abriga a Estação Científica 

Ferreira Penna, administrada pelo Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), a qual se destina 

especificamente ao estudo da biodiversidade e do funcionamento e manejo sustentável da 

floresta tropical e também   abriga os ribeirinhas, que praticam atividade que garante o 

sustento e geração de renda da família. Assim, o objetivo do trabalho foi descrever alguns 

aspectos dos agroecossistema agrícolas das famílias que residem na reserva Nacional de 

Caxiuanã, Estado do Pará. O estudo foi realizado durante o estágio vivência “Saberes da 

Floresta Intercâmbio de Jovens e Agroextrativistas no Manejo Sustentável da 

Agrobiodiversidade na Amazônia Paraense”, na reserva nacional de Caxiuanã, situada no 

estuário do Marajó – PA. A propriedade das famílias ribeirinhas foram reconhecidas através 

de uma caminhada transversal, utilizando técnicas de diagnóstico rápido participativo. Os 

mailto:louiserosal@gmail.com3
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ribeirinhos da Reserva Florestal Nacional de Caxiuanã, realizam atividades de caráter 

sustentável, como é o caso do extrativismo da Castanha do Pará (Bertholletia excelsa H.B.K), 

sendo observado durante a vivência uma percepção de conservação dos castanhais em suas 

propriedades. Para a implantação dos seus roçados, desmatam somente áreas que já são 

designadas para praticar à agricultura. A atividade praticada pelos moradores pode ser 

denominada de agricultura ribeirinha de subsistência, porque o objetivo principal da produção 

agrícola está voltado para alimentação da própria família, sendo executada em pequenas 

extensões com diversas culturas, utilizando a mão de obra da família, e apenas o excedente da 

produção é comercializado. Entretanto, também utilizam práticas que não são considerado 

sustentável, como por exemplo, o método de corte e queima no preparo de área dos roçados. 

Os ribeirinhos que residem na reserva, vivem dos roçados de mandioca, do extrativismo 

vegetal, pesca para autoconsumo e comercialização em baixa escala da produção excedida, 

extrativismo da Castanha do Pará e da criação de pequenos animais domésticos. Os principais 

produtos agrícolas de importância alimentar na comunidade são: mandioca, macaxeira, milho 

e feijão. No sistema agroambiental predomina a cultura da mandioca, utilizada na alimentação 

e fabricação de subprodutos como a farinha de mandioca, goma e beiju. Os roçados de 

mandioca têm papel importante para os ribeirinhos da reserva, pois são os principais produtos 

alimentares tanto para a subsistência quanto para a comercialização da farinha de mandioca. 

Os roçados na região são conhecidos como áreas preparadas para cultivo de mandioca, milho 

e feijão, são feitos a partir do corte e queima da vegetação e realizam mutirão para execução 

da atividade. As estacas de maniva para o plantio são oriundas da própria propriedade e o 

milho e o feijão também são plantadas na mesma área. O cultivo de hortaliças são pequenas e 

próxima às margens dos rios, suspensas com madeira, manejandas de forma orgânica, a 

produção é de responsabilidade das mulheres e destinada apenas ao consumo da família. A 

pesca realizada pelas famílias não tem finalidade comercial, sendo voltada para alimentação 

da família. A partir das observações percebeu-se que os ribeirinhos da reserva Nacional de 

Caxiuanã, realizam atividades de caráter conservacionista e também utilizam sistemas de 

produção diversificado que garante a alimentação, autonomia e geração de renda da família. 
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Por causa de suas escolhas, principalmente no que se refere à produção de lixo o homem não 

se preocupa com a manutenção e equilíbrio ambiental, este equilíbrio é necessário para que 

todos os seres vivos do nosso planeta tenham garantidos a sua existência, de forma 

harmoniosa e equilibrada (PELICIONI, 1998). De acordo com Rocha (2009), o lixo orgânico 

é fonte de aminoácidos, vitaminas, proteínas, sais minerais, macro e micronutrientes 

essenciais à boa atividade de oxidação podendo ser utilizado no processo de compostagem, 

onde seria uma ótima opção para diminuir o volume de resíduos para os lixões, além de 

reduzir a emissão de gases que formam o efeito estufa. A pesquisa tem como objetivo geral: 

montagem de uma composteira na Unidade Educacional Especializada (UEES) Álvares de 

Azevedo. E especificamente procurou: a) Promover a conscientização dos alunos que 

frequentam o Setor de Baixa da UEES para a utilização dos resíduos orgânicos na produção 

de Adubo; b) Montagem de uma composteira para a produção de adubo, utilizando materiais 

orgânicos, como casca de frutas e legumes, que seriam destinados ao lixo; c) Permitir a 

participação dos alunos que frequentam o Setor de Baixa da UEES em todas as etapas da 

montagem da composteira, dando ênfase para o conhecimento morfológico e a importância 

ecológica das minhocas, com o intuito de promover uma aprendizagem com significado. A 
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pesquisa é descrita como qualitativa tendo como base a técnica de observação, sendo que os 

resultados foram apresentados em forma de texto descrevendo o que foi observado, estando 

de acordo com Vianna (2003) ao afirmar que observar não trata-se de simplesmente olhar. 

Deve-se ter a devida consciência de saber ver, identificar e descrever diversos tipos de 

interações e processos humanos. A pesquisa foi realizada na Unidade Educacional 

Especializada (UEES) José Álvares de Azevedo localizada na Rua Presidente Pernambuco, 

número 497, no Bairro Batista Campos, no Município de Belém, no Estado do Pará. Os 

sujeitos da pesquisa foram estudantes do ensino fundamental e médio, que apresentam 

deficiência visual (Baixa Visão) na faixa etária de 08 a 25 anos, atendidos no setor de baixa 

visão da UEES citada no período matutino. Os dados para realização do trabalho foram 

gerados a partir da observação dos pesquisadores no momento da realização da atividade 

prática relacionada com a utilização de minhocas no processo de compostagem como 

ferramenta de aprendizagem significativa envolvendo os sujeitos da pesquisa. A partir da 

observação das atividades realizadas percebeu-se uma possível mudança nas suas atitudes 

relacionadas a utilização dos resíduos orgânicos na produção de adubo, pois os mesmos 

alunos antes de receberem as informações de como processar esses resíduos verificaram que a 

montagem da composteira não era complicada, consideravam os resíduos como um lixo 

comum que eram misturados aos demais sem ter ideia de que eles poderiam ser utilizados 

como fonte de nutrientes para as plantas. Percebeu-se também, que o conhecimento 

morfológico e a importância ecológica das minhocas, com o intuito de promover 

aprendizagem significativa, obteve um resultado relevante, pois os alunos ao manusearem os 

anelídeos, principalmente pelo fato de serem Baixa Visão, puderam entender melhor os 

conceitos teóricos trabalhados em suas escolas regulares. Conclui-se com esse trabalho que a 

composteira é uma importante ferramenta no processo de Aprendizagem significativa, 

principalmente para o Baixa Visão, pois permitiu que eles pudessem participar de todas as 

etapas da construção da mesma sentindo-se como parte integrante do processo e não apenas 

um receptor de informações prontas e moldadas por um facilitador.  
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A questão da guarda responsável de animais domésticos é um das mais urgentes construções 

jurídicas do direito ambiental, devido à crescente demanda que se tem verificado nas 

sociedades, uma vez que a urbanização vem suplantando hábitos coletivos entre os indivíduos 

que, isolados em seus lares, têm constituído fortes laços afetivos com algumas espécies, como 

é o caso dos cães e gatos, transformando-os em verdadeiros membros da família (SANTANA; 

OLIVEIRA, 2006). Sendo assim, a prática da guarda responsável se dá com cuidados 

adequados de vacinação, vermifugação, alimentação, castração, higiene, segurança, conforto, 

entre outros cuidados adotados aos animais de estimação, sendo de responsabilidade legal dos 

proprietários eventuais agravos e danos causados aos animais (TRONCARELLI et al., 2011). 

O Presente trabalho teve como objetivo avaliar os cuidados que os proprietários tem com os 

seus animais de estimação. Como metodologia para essa  avaliação  utilizou-se a aplicação de 

questionário  a fim de levantar-se dados sobre vacinação, moradia dos animais e sobre a renda 

dos proprietários , no total de 60 pessoas entrevistadas, moradores na Região Metropolitana 

de Belém, cujos animais foram atendidos no HOVET-UFRA.  Dos dados analisados os 

resultados demostram que 6,67% (4/60) dos proprietários  possuem renda maior que seis 

salários mínimos; 25% (15/60) possuem renda de quatro a seis salários mínimos e 68,3% 

(41/60) possuem renda entre um e três salários mínimos, resultados divergentes os de 

Troncarelli et al. (2011), no qual 35,2% dos entrevistados possuíam entre um a dois salários 
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mínimos. Dos animais criados pelos proprietários, 51,67% (31/60) criam apenas cão, 30% 

(18/60) criam apenas gatos e 18,33% (11/60) criam cão e gato. Quanto à moradia dos animais, 

80% (48/60) afirmaram que o animal não tem acesso à rua, enquanto 20% (12/60) afirmaram 

que o animal tem acesso à rua, sendo que alguns apenas para passear, mas a maior parte sai 

desacompanhada dos proprietários. Quanto à vacinação, 90% (54/60) disseram ter vacinado o 

animal, enquanto 10% (6/60) admitiram nunca ter vacinado.  Na presente pesquisa, dentre os 

que vacinaram 43,33% (26/60) usaram vacina antirrábica; 20% (12/60) usaram as vacinas 

antirrábica e múltipla e 36,67% (22/60) vacinaram apenas com a múltipla, assim como nos 

resultados obtidos por Lima et al. (2010),  que no geral demonstra que 95,2% (39/41) 

vacinavam seus cães e gatos, particularmente a vacina antirrábica. Percebe-se que os 

proprietários pesquisados vacinam seu pet pelo menos uma vez, na maioria dos casos, com 

vacina antirrábica, poucos que vacinam com a múltipla em conjunto com antirrábica, ou ainda 

para outras doenças. Conclui-se como sendo de grande importância a conscientização dessas 

pessoas a respeito da importância das outras vacinas, associada ao incentivo da prática da 

posse responsável em todos os seus aspectos. 
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O primata Cebus apella, conhecido como macaco-prego, vive em florestas tropicais 

distribuídos por toda a América. No Brasil, ocorre da região norte a sul do país. Vivem em 

sociedades hierárquicas, que garantem uma cooperação pacífica entre esses animais. Animais 

criados em cativeiro, incluindo primatas, podem apresentar um série de transtornos. De 

acordo com ARAUJO, FERREIRA e COSTA – PEREIRA (2011) estereotipias são 

comportamentos caracterizados por movimentos anormais e repetitivos que parecem não 

variar em função ou sem objetivo óbvio. Frequentemente observados em animais cativos são, 

portanto, considerados indicativos de stress. O trabalho foi resultado do estágio rotatório I, 

componente da grade curricular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na 

Universidade Federal do Pará, sob orientação da Profª Drª Maria Aparecida Lopes em 2013, 

tendo como objetivo a produção de uma análise sobre o comportamento desses primatas. O 

estudo foi realizado no segundo semestre de 2013 e consistiu na observação de primatas da 

espécie Cebus apella (macaco prego), viventes no Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves, 

em Belém do Pará. Os macacos-prego encontravam-se mantidos em cativeiro, em grupo de 

indivíduos adultos: duas fêmeas e dois machos. Estavam em uma jaula pequena para o grupo, 

contendo duas câmaras externas. Uma para a entrada de pessoas e outra para a entrada de 

bandejas com comida. Também continha pneus, redes, cordas e um andaime, para a 

mobilidade dos primatas. Para a observação e confecção dos gráficos, utilizou-se o método 

scan sampling, onde a cada intervalo de tempo os animais são escaneados e é registrado o que 
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estão fazendo. As observações foram feitas durante nove dias por quatro horas consecutivas, 

com intervalos de cinco minutos, no período da manhã, das 8:00 horas as 12:00 horas e no 

período da tarde das 13:00 horas as 17:00 horas, totalizando 36 horas de observação. Os 

comportamentos foram classificados dentro de cinco categorias: atos fisiológicos, individual, 

social agonístico, social afiliativo e estereotipias. (Magalhães e Borstelmann 2009). A 

categoria com mais comportamentos foi a individual, com 30%, agrupando movimentos de 

locomoção, forrageamento e vocalização. Torna-se claro se entendermos que são poucos 

indivíduos confinados em um pequeno espaço e apresentam comportamentos ligados 

principalmente à sobrevivência. A segunda categoria foi a de atos fisiológicos, com 23%, com 

destaque a comer, beber água, coçar-se e, entre as fêmeas, catar-se. Os comportamentos 

estereotipados tiveram destaque, com 18%, principalmente esfregar os dentes na grade, 

perambular e, entre as fêmeas, girar o corpo e a cabeça. Os resultados obtidos se encaixam na 

literatura de Magalhães e Oliveira (2009). O fato de comportamentos estereotipados serem 

recorrentes demonstra o estresse que os animais vivem. Seu espaço não é apropriado, além de 

ter poucos elementos para que eles possam se exercitar. Não há também qualquer atividade 

para os primatas. A ampliação das jaulas é uma alternativa para diminuir o estresse. Adicionar 

mais elementos como árvores, tubos e plataformas contribui para seu relaxamento. Os 

diversos ruídos provenientes da parte externa (sons vindos do trânsito) ou da parte interna, por 

parte dos visitantes, também incomodam os animais. A conscientização dos mesmos é de 

extrema importância no sentido que façam menos barulho na presença dos macacos, como 

evitar risos altos ou sons de celular. O trabalho permitiu o mapeamento do comportamento 

dos macacos-prego viventes no Bosque Rodrigues Alves. Dessa forma conheceu-se o 

constante estresse que passam, indicando um ambiente não apropriado para que eles vivam 

com qualidade, fato corroborado pelo alto índice de comportamentos estereotipados. Os 

resultados mostram a importância de estudos voltados ao bem-estar animal, tendo em vista a 

situação dos primatas.  
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No Brasil os acidentes escorpionicos são considerados um problema de saúde pública, 

ocorrendo principalmente em homens do perímetro urbano. O Tityus obscurus é um artrópode 

peçonhento encontrado na região amazônica, contribui de forma significativa para a 

ocorrência dos casos graves e letais com humanos, este é o maior gênero escorpionico do 

planeta. Assim, a abordagem molecular das espécies de Tityus obscurus, circulantes nas 

diferentes áreas da região amazônica, é direcionada para analisar atividades de sua peçonha 

(Guerrero-Vargas et al., 2012), com ausência de abordagem genética do próprio animal (Tityus 

obscurus), assim não caracterizando as diferenças genéticas. Desta forma, o estudo do perfil 

molecular das espécies do gênero Tityus mostra-se como uma alternativa para verificar tanto 

as diferenças quanto à similaridade entre eles se considerando a diferenciação inter e 

intraespecífica,. Esse estudo teve como objetivo comparar o DNA mitocondrial (mtDNA) da 

região do citocromo oxidase gene da subunidade I (COI), assim como da subunidade 

ribossomal maior, composta por ácido ribonucléico (RNA) do gene 16S (Yamaguti, H.Y., 

2011) do Tityus obscurus Gervais, 1843, coletados em diversos biótopos da Amazônia 

paraense, por meio da PCR-RFLP (C Wolf., et al. 1999),  determinando a presença de sítios 

polimórficos, com utilização de enzima de restrição, além de analisar o perfil dos genes 

mitocondriais. Os animais, de ambas as regiões estudadas, possuem tamanhos semelhantes de 

extensão do gene mitocondrial 16S, aproximadamente 400pb, diferindo entre os fragmentos 
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clivados pelas enzimas utilizadas no estudo. O gene citocromo oxidase subunidade I (COI) 

possui tamanhos distintos, com estimativa de 500 pb na região metropolitana de Belém/PA e 

tamanho superior em Santarém/Pa. Deste modo, os resultados obtidos revelaram que o uso de 

marcadores moleculares do tipo PCR-RFLP é útil para determinar a variabilidade genética, 

mesmo em seres pertencentes a mesma espécie, mas distantes geograficamente, sendo este um 

importante indicativo para uma revisão taxonômica da espécie Tityus obscurus. 
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A doença de Chagas (DC) descrita pelo pesquisador Carlos Chagas em 1909 no Estado de 

Minas Gerais, é uma patologia endêmica, ocasionada pelo protozoário Trypanossoma cruzi 

(Protozoa, Sacormastigophora, Kinetoplastida, Tripanosomatidae), apresenta um ciclo 

sanguíneo e tecidual (Neves, 2005; Ferreira et al., 2014). A transmissão pode ocorrer por 

diversas vias sendo: oral, vetorial, transfusão sanguínea e hemoderivados, congênita ou 

vertical, acidental por material perfuro-cortantes em acidentes laboratoriais, manipulação de 

carne de caça crua ou mal cozida e alimentos contaminados com urina ou secreção anal de 

marsupiais (Coura, 2006; Dias et al., 2011). A infecção oral inicia-se pela penetração ativa em 

vasos sanguíneos das formas tripomastigota metacíclica na mucosa oral, esôfago, estômago 

ou intestino do hospedeiro humano (Dias et al., 2011). Já a contaminação vetorial, ocorre 

através de dejeções do triatomíneo sob a superfície epitelial do hospedeiro durante o repasto 

sanguíneo, permitindo assim a entrada do parasita (Magalhães-Santos, 2014). Descrever o 

índice de transmissão vetorial e oral da DC em Hospedeiros Humanos nos anos de 2012 e 

2013 na Região Amazônica. Foi realizado um estudo retrospectivo, transversal no período de 

2012 e 2013, analisando-se os dados obtidos do Sistema de Informação de Agravos e 

Notificação – SINAN (SINAN, 2015). Nestes dois anos analisados (2012 e 2013), a Região 

Amazônica deteve 96% (292) de um total de 305 casos de DC registrados no Brasil. Destes 

72% (210) dos casos ocorreram por provável infecção oral enquanto 10% (29) por infecção 
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vetorial. O estado que mais registrou casos de contaminação vetorial e oral por DC foi o 

Estado do Pará com 90% (269). Sendo que neste Estado a provável contaminação oral (269 

casos registrados) pode ter ocorrido pelo alto consumo da polpa do açaí in natura nesta 

região. Outro fator importante é que 77% dos casos das infecções ocorreram em região 

domiciliar e peridomiciliar, que muitas vezes ocorre devido a condições precárias de moradias 

e suas proximidades com florestas e ecotópos de triatomíneos. A principal via de 

contaminação de DC na Região Amazônica é por via oral. Constituída principalmente pelo 

consumo do suco do açaí, em especial no estado do Pará, onde é tido como um alimento 

diário pela população desta região. Permanece o desafio dos órgãos de saúde pública na 

prevenção da contaminação de DC através do consumo do Açaí. É necessário conhecer 

melhor a dinâmica da transmissão da DC via alimento. Para que assim medidas de 

fiscalização e controle sejam implementadas junto aos produtores e comerciantes de Açaí. 

Além disso, a eliminação de vetores também deve ser uma prioridade, vista que maior parte 

das infecções vetoriais ocorreram em região domiciliar. Algumas medidas devem ser tratadas 

como, melhora nas condições de moradias, distribuição de mosqueteiros impregnados com 

inseticidas e educação em saúde para a população de vulneráveis, para que haja conhecimento 

das diversas vias de contaminação da Doença de Chagas. 
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A gravidez é um processo de extrema importância para perpetuação da espécie humana e esse 

período é marcado por uma série de transformações tanto no corpo da mãe quanto na 

formação do futuro ser, nesse período são necessários cuidados especiais, principalmente no 

primeiro trimestre, onde o que se observa é um embrião em processo de formação de seus 

tecidos, órgãos e sistemas. Mas é fato que esses cuidados nem sempre tem sido tomados, 

especialmente, muitas vezes por que as famílias não tem conhecimento dos malefícios que 

podem vir a ocorrer principalmente na formação do embrião, devido ao comportamento na 

genitora, por falta de conhecimento ou até por vaidade. Diante dessa situação, realizou-se um 

levantamento de alguns pontos importantes e muito frequentes que podem gerar 

consequências danosas à saúde do bebê ocasionada pela falta de cuidados durante a gestação. 

A pesquisa apresentou como objetivo geral: ressaltar os principais malefícios que podem 

ocorrer com o bebê em virtude do comportamento da gestante durante a gravidez e 

especificamente procurará: Fazer o levantamento de qual o período mais frequente de 

descoberta da gravidez; Quantificar quais dos fatores de risco a grande maioria das mulheres 

se submeteram nesse período inicial de gestação e entender realmente quais comportamentos 

devem ser adotados quando se há possibilidade de engravidar. O estudo baseou-se no método 

quantitativo, uma vez que utilizou dados numéricos de forma simplificada. Es método 

caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de 
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informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas estatísticas, desde as mais 

simples até as mais complexas. Foram entrevistadas 60 mulheres que fazem parte de um 

grupo de mães do local de estudo, que estiveram grávidas no período de 2010 a 2015. As 

mulheres selecionadas possuíam idades variadas entre 22 e 35 anos. Os dados foram coletados 

por intermédio de um questionário fechado com quatro perguntas de múltipla escolha sobre os 

conhecimentos e visões das genitoras quanto aos cuidados com a gravidez. A partir das 

informações demostradas percebeu-se que as mulheres entrevistadas apresentaram um 

comportamento positivo com relação à descoberta da gravidez, pois somente 2% das 

entrevistadas não conseguiu percebê-la desde o início. Diante da descoberta prévia, as 

gestantes se interessam em procurar orientação médica e começar um acompanhamento de 

pré-natal, entendendo que os cuidados pré-natais representam forma preventiva de muitas 

anomalias ou malformações fetais. Pode-se quantificar que o comportamento da gestante 

durante a gravidez mencionados nesse trabalho obtiveram no geral um resultado mediano, 

pois ao falar do uso do ácido fólico desde antes da gestação os dados não foram muito 

favoráveis, mas quanto ao uso de drogas e realização de tratamentos estéticos o resultado da 

pesquisa mostrou resultados satisfatórios, então. Conclui-se que a mulher atenta aos sintomas 

de gravidez contribui para  uma descoberta em tempo hábil e/ou planejamento da mesma, uma 

vez que os cuidados devem vir desde antes da concepção e durante o desenvolvimento do 

feto, evitando o consumo de drogas e possuindo bons hábitos alimentares com suplementação 

medicamentosa de ácido fólico e cautela ao submeter-se a alguns procedimentos estéticos.  
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O Tabagismo é uma doença responsável por aproximadamente 6 milhões de óbitos por ano no 

mundo(OMS 2014) sendo caracterizada pela dependência de nicotina, uma das principais 

substâncias presente no tabaco que possui ação psicotrópica, de rápida absorção e distribuição 

pelo organismo, além de interação com outros fármacos. As ações farmacológicas da nicotina 

se dão principalmente do sistema nervoso autônomo,mas três sistemas merecem destaque. A 

nicotina se liga a receptores colinérgicos nos gânglios autônomos assim como na medula 

adrenal, na junção neuromuscular e no sistema nervoso central. Sobre o sistema nervoso 

central, a nicotina age por de várias vias neuroquímicas e em diferentes receptores, liberando 

acetilcolina, noradrenalina, vasopressina e beta endorfinas. Em contrapartida Inibe a liberação 

de substância P e hormônio estimulante alfa melanocítico. Já sobre o sistema cardiovascular, a 

ação se faz fundamentalmente através do estímulo adrenérgico. Receptores colinérgicos 

nicotínicos irão ativar gânglios autonômicos com subseqüente liberação de noradrenalina pós 

ganglionar e adrenalina da medula supra-renal . Além de provocar ainda vasoconstricção 

periférica com redução da temperatura cutânea e aumento da resistência periférica. Interfere 

tanto no metabolismo, como na ação farmacológica de vários fármacos, aumentando ou 

diminuindo sua vida média . Atua sobre o sistema enzimático hepático e intestinal 

estimulando sua ação e aumentando a velocidade de metabolização de fármacos exógenos e 

produtos endógenos,modificando sua ações ou exigindo maiores doses para sua ação plena . 
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Desta forma, este trabalho tem como objetivo elucidar as interações entre a associação do 

tabagismo e o tratamento farmacológico em determinadas doenças,para isso foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica nas principais bases de dados: SciELO, Science Direct, PubMed e 

BVS. Um estudo realizado por Frankl e Soloff(1971) sobre a interação da nicotina com 

betabloqueadores descreveu que pacientes em uso de propranolol que inalavam fumaça de 

cigarro obtinham um aumento na pressão arterial,fato que não ocorriam naqueles sem 

betabloqueador. Este efeito se deve a ação das catecolaminas sobre os alfa receptores sem 

oposição dos receptores beta que se encontram bloqueados. Há, portanto, a possibilidade de 

que a nicotina interfira com a ação hipotensora dos betabloqueadores em alguns pacientes. 

Em outros estudos revisados,foram indicados maior metabolização hepática dos diazepínicos 

em fumantes,a exemplo o diazepam, devido o estímulo das enzimas microssomais induzido 

pela nicotina (Norman TR (1981). Conflitando esta informação, Ochs e col (1985), admitem 

que esta depressão na ação do tranqüilizante não se deve a maior clearance dos diazepínicos, 

mas sim a ação estimulante da nicotina sobre o sistema nervoso central, contrabalançando a 

ação farmacológica dos diazepínicos. Tendo em vista estes resultados,pode-se dizer que O 

tabagismo pode afetar o metabolismo de fármacos via mecanismos farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos. Hidrocarbonetos policíclicos e outros compostos do tabaco podem 

aumentar a atividade de várias enzimas do fígado, por exemplo sistemas do citocromo P450, 

principalmente CYP1A2 mas também CYP2A6, CYP2D6 CYP2B6 que são responsáveis pela 

metabolização de tipos diferentes de fármacos. A indução enzimática resulta em depuração 

mais rápida da medicação no corpo, reduzindo os níveis da droga no soro e diminuindo a 

eficácia. Vários estudos têm mostrado que fumantes requerem que sejam prescritas doses 

mais elevadas de medicação psicotrópica que para não-fumantes, pois o aumento do 

metabolismo e depuração mais rápida do medicamento implica que as doses mais elevadas 

são necessárias para atingir efeitos terapêuticos desejados. Entretanto reduzir ou parar de 

fumar pode aumentar os riscos de reações graves a medicamentos. Quando o fumo é reduzido 

ou interrompido, a indução enzimática reduz ou cessa, a taxa de metabolismo diminui, 

levando a um aumento nos níveis séricos de drogas,devendo monitorar os doentes que 

regularmente usam medicamentos.  
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Os bifosfanatos são amplamente empregados em patologias que ocasionam reabsorção, 

fragilidade e fratura óssea, como: osteoporose, doença de Paget, terapia com glicocorticoides 

e metástases osteolíticas, pois se ligam fortemente aos tecidos ósseos. Desde 2003 o uso dos 

bifosfanatos vem sendo associado a uma complicação bucal denominada osteonecrose dos 

maxilares, ainda é desconhecido o mecanismo pelo qual os bifosfanatos causam esse 

fenômeno e na literatura não se encontram meios de tratamento completamente eficazes para 

a osteonecrose. O objetivo deste trabalho é enfatizar a via de ação farmacológica dos 

bifosfanatos e os efeitos desses medicamentos, associando-os a osteonecrose dos maxilares.               

O presente trabalho trata da ação farmacológica dos bifofanatos, tendo como base a literatura 

encontrada sobre o recente tema nos sites nacionais de literatura cientifica e internacionais da 

PUBMED desde 2003. Os bifosfanatos são fármacos derivados do pirofosfato, nos quais a 

ponte de oxigênio é substituída por um carbono formando duas cadeias principais R1 e R2. 

Sendo R1 responsável pela manutenção das características químicas e farmacocinéticas e R2 

responsável pela potencia e mecanismo de ação farmacológica. Após a ingestão do 

medicamento e absorção ocorre uma intensa afinidade com a hidroxiapatita nos tecidos ósseos 

onde o fármaco se deposita por meses ou anos, pois a meia vida dos bifosfanatos é muito 

longa, a deposição no tecido mineral impede a reabsorção óssea e leva a apoptose dos 

osteoclástos. Em curto período (de 4 a ¨meses) a massa óssea aumenta e a perda óssea diminui 

efetivamente. Porém, em pouco tempo a matriz óssea não é mais capaz de se regenerar 
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causando complicações certas lesões cirúrgicas. A osteonecrose é uma complicação que surge 

com ùlceras dolorosas e exposição do osso subjacente maxilar e/ou mandibular associada à 

perda da capacidade do osso em remodelar e com a perda de mecanismos de defesa 

necessários ao processo inflamatório. Geralmente ocorre após uma cirurgia no sistema 

ortognático, como extrações ou implantes ou devido infecções dentoperiodontais que se 

espalharam pelo osso devido a perda de mecanismos de defesa. O melhor tratamento ainda é a 

prevenção, porém a literatura relata tratamento com antissépticos bucais, antibióticoterapia 

sistêmica ou curetagem e ressecção óssea. O mecanismo de ação dos bifosfanatos inclui 

inibição de fatores do processo inflamatório e redução da remodelação e reabsorção óssea o 

que pode causar a osteonecrose maxilar. 
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No Brasil ainda não se tem uma regulamentação específica no âmbito nacional relacionada ao 

gerenciamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos de medicamentos 

descartados pela população. Frequentemente chegam dúvidas e reclamações nos serviços de 

atendimento aos usuários do SNVS sobre a inexistência de critérios definidos e serviços 

estruturados para a devolução ou a coleta de medicamentos. Existe diversidade de 

regulamentações e iniciativas nos estados e municípios de recolhimento, devolução, doação e 

descarte de resíduos de medicamentos pela população (ANVISA). A causa dessa sobra seria 

responsável pela dispensação de medicamentos além da quantidade exata para o tratamento 

do paciente, apresentações não condizentes com a duração do tratamento, não implantação do 

fracionamento de medicamentos pela cadeia farmacêutica, interrupção ou mudança de 

tratamento, distribuição aleatória de amostras grátis, gerenciamento inadequado de estoques 

de medicamentos pelas empresas e estabelecimentos de saúde e carência de informação da 

população relacionada à promoção, prevenção e cuidados básicos com sua saúde. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar o nível de conhecimento sobre o descarte de medicamentos entre 

idosos participantes de grupo da terceira idade. Inicialmente, foram apresentados aos idosos 

os objetivos do presente estudo e solicitado à autorização para realização da entrevista. Na 

primeira etapa foi realizado o diagnóstico do nível de informação do grupo sobre o descarte e 
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suas práticas com medicamentos vencidos, sendo utilizado um formulário contendo perguntas 

sobre o assunto apresentado. Em seguida, iniciou um trabalho de educação em saúde, sendo 

utilizadas as seguintes estratégias: palestra e roda de conversa e distribuição de panfletos. 

Participaram da atividade 13 idosos, sendo que houve um predomínio do sexo feminino 

(70%). Houve predomínio de idosos na faixa etária de 70-90 anos (53,84%). Em relação à 

escolaridade, 61,5% tinham ensino fundamental incompleto, 38,4% ensino fundamental 

completo e 7,6% superior. Em relação a utilização de medicamentos que sobram do 

tratamento 76,9% declarou que não utilizam os medicamentos e 7,6% afirmou que tinha como 

prática eventual. Também entre o grupo de entrevistados 61,5% joga medicamentos no lixo 

comum ou no vaso e 15,3% declarou jogar algumas vezes, 76,9% afirma saber como descartar 

as sobras, e todos os idosos declararam tomar medicamentos vencidos. Em síntese, a maioria 

dos idosos acreditam que o lixo comum é o lugar certo para o descarte, e todos praticam o uso 

irracional dos medicamentos,   logo campanhas de educação em saúde poderiam auxiliar na 

compreensão da utilização dos medicamentos e o descarte dos mesmos. 
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PALAVRAS CHAVE: Multifatorial; Morbidade; Embriologia 

 

A fissura labial, associada ou não a fenda palatina constitui a mais comum e mais grave má 

formação facial não sindrômica encontrada na região orofacial e exige um tratamento 

multiprofissional com intervenções cirúrgicas, avaliações ortodônticas, fonoaudióloga, 

psicológica e nutricional. Diversas influencias ambientais parecem estar envolvidas nessa 

patologia, como, fatores pré-natais, fumo, álcool, infecções, agrotóxicos, medicamentos 

utilizados pelas gestantes, fatores nutricionais, radiações ionizantes e estresse. O objetivo 

deste trabalho é conduzir um estudo sobre as influencias ambientais envolvidas no 

aparecimento das fendas palatais com intuito de não apenas conhecer, mas também identificar 

formas de prevenção dessa patologia.Realizou-se pesquisa bibliográfica através de artigos que 

abordassem os aspectos ambientais da fenda lábio palatina com ênfase nos seus fatores de 

risco.É comprovado que a utilização de medicamentos pela gestante durante a gravidez pode 

favorecer a má formação no feto, mulheres com enfermidades crônicas que utilizam drogas 

teratogênicas, como, as utilizadas para tratamento de epilepsia, os anticonvulsionantes, a 

Talidomida, a Fenitoína e a Dexametazona tem maior probabilidade de má formação no feto. 

Especula-se que outros medicamentos possam ser propulsores das fendas palatais, são eles os 

analgésicos, os antipiréticos, medicações psicotrópicas e o uso de corticoide nas primeiras 

semanas de gestação.Além dos aspectos farmacológicos os fatores nutricionais parecem ter 

envolvimento com as fendas palatinas, principalmente a carência do ácido fólico que entra na 
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síntese dos ácidos nucleicos do feto. É notória que a incidência das fendas diminui nas mães 

que utilizam ácido fólico como suplemento durante a gestação, logo, a vitamina é um 

importante meio de prevenção de fendas. Observando-se pelo aspecto psicossocial das fendas 

palatinas, as mães desprivilegiadas socialmente não tem acesso a pré-natal seguro e não 

utilizam suplementação com ácido fólico, a falta de acesso a suplementação é um fator de 

risco para a formação da criança. Existe também relação entre a idade da mãe e o surgimento 

das fendas palatais, mães com idade igual ou superior a 40 anos tem maior risco em terem 

crianças com a patologia. A associação do fumo, álcool, estresse ou radiação apresentam 

ainda moderado risco no desenvolvimento das fendas palatais. As influencias ambientais são 

estímulos que podem levar ao aparecimento de fendas palatinas em conjunto com fatores 

genéticos, por esse motivo é importante evitar esses estímulos nas primeiras semanas de 

gestação. 
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A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é considerada uma doença infecciosa, não 

contagiosa, causada por protozoário do gênero Leishimania, de transmissão vetorial, que 

acomete pele e mucosa. É um problema de saúde pública global por ser endêmica em 88 

países, sendo no Brasil, considerada uma patologia de notificação compulsória. Além disso, 

por sua incidência e, principalmente, pelas dificuldades terapêuticas, deformidades e 

complicações que pode acarretar, a LTA recebeu da Organização Mundial de Saúde (OMS) o 

segundo lugar entre as seis infecções parasitárias mais frequentes no mundo. A análise a 

respeito da patologia pode gerar subsídios capazes de traçar estratégias para uma prática 

multiprofissional mais direcionada e eficiente, visto que a LTA apresenta uma alta letalidade. 

Logo, este estudo objetivou analisar os aspectos clínicos e epidemiológicos, bem como, os 

municípios de maior ocorrência de casos confirmados de LTA. Este estudo de caráter 

transversal, retrospectivo e descritivo utilizou dados coletados no Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), por meio da consulta do Departamento de Informática do 

SUS (DATASUS). Foram coletados os dados epidemiológicos confirmados referentes ao 

gênero, faixa etária, forma clínica, tipo de entrada do caso e o município de notificação de 

LTA no Estado do Pará no ano de 2013. A análise dos dados demonstrou um total de 3.224 

casos confirmados de LTA no estado. Observou-se que a maioria dos casos era do sexo 

masculino 2.643 (81, 9%) e a faixa etária com maiores proporções permaneceu entre 20-39 
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anos com 1.684 casos (52,2%), seguido da faixa etária entre 40-59 anos com 636 (19,7%) e 

15-19 anos com 388 casos (12%). Em relação à forma clínica, em 3.137 casos predominou a 

forma cutânea e em 87 a forma mucosa. Enquanto que, no tipo de entrada do caso, 3.042 

foram registrados como casos novos, 125 como recidivas e 57 casos apresentaram-se como 

ignorados ou em branco, o que dificulta uma análise mais específica desse aspecto. No Pará, 

os municípios que apresentaram maiores ocorrência de casos confirmados foram Goianésia do 

Pará (141), Santarém (125), Uruará (121), Altamira (118) e Paragominas (117). No estado 

paraense, a atividade madeireira ainda é muito presente, principalmente, em Goianésia do 

Pará, onde a extração de madeira consiste na maior sustentação da economia local.  Porém, 

esse desmatamento ambiental culmina para a ampla distribuição da patologia, observando-se 

nos dados obtidos na pesquisa. Logo, o ambiente também deve ser levado em consideração no 

processo saúde-doença, pois alterações no meio ambiente geram riscos à população. A 

enfermagem, além de garantir o bem-estar biopsicossocial da população, deve integrar o meio 

ambiente aos cuidados de saúde, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e melhores 

condições de vida. Dessa maneira, estratégias que envolvam ações de educação voltadas para 

conservação ambiental, capacitação dos profissionais da saúde para execução do trabalho 

interdisciplinar, visando melhorias na assistência, e também, a mobilização social com base 

na realidade local, são medidas imprescindíveis para reverter os casos identificados no Pará, 

por necessitar de uma atenção mais incisiva dos órgãos competentes e profissionais de saúde. 

Evidenciar a realidade clínica e epidemiológica, a partir de estudos científicos, se torna de 

suma importância para o conhecimento da LTA na população, por auxiliar na identificação de 

complicações e contribuir para melhorias na atenção à saúde.  
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Vacinas são imunobiológicos utilizados com intuito de induzir artificialmente resposta 

imunológica a um agente infeccioso, simulando assim, uma infecção natural, porém com 

baixo ou até mesmo nenhum risco ao receptor. A cobertura vacinal é compreendida como o 

percentual de uma população-alvo que foi vacinada, sendo considerado um importante 

indicador de saúde das populações, principalmente das crianças, e da qualidade da atenção 

oferecida pelos sistemas e serviços de saúde. Trata-se de um estudo descritivo-retrospectivo 

de abordagem quantitativa, tendo como base a avaliação da cobertura vacinal de menores de 

um ano de idade dos estados pertencentes à região norte do país no ano de 2013. A coleta de 

dados foi realizada por meio dos dados do Departamento de Informática do SUS-DATASUS, 

através do Sistema de Tabulação de Dados – TABNET. A pesquisa teve como critérios a 

inclusão somente de dados de cobertura vacinal de menores de um ano, e a exclusão de dados 

que estivam fora da data da pesquisa e estados não pertencentes à localidade pesquisada. A 

análise dos dados demonstrou, no período pesquisado, que o Estado de Rondônia apresentou 

o maior percentual de cobertura das vacinas preconizadas (99,63%), seguido do Estado de 

Tocantins (94,60%) e, com os menores percentuais, permaneceram os estados do Acre 

(83,92%) e Roraima (82,70%). O Estado do Pará totalizou 92,35% da cobertura vacinal, 

mantendo-se como o terceiro estado com a maior porcentagem de cobertura. Em relação às 

oito vacinas recomendadas pelo PNI, todos os estados atingiram valores maiores que 100% 
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para a vacina BCG. Já para a Pentavalente, Poliomielite e FA, houve um percentual 

homogêneo entre si, com valores maiores que 80% em todos os estados. Porém, observou-se 

que todos os estados para as vacinas contra VORH e Pneumocócica, obtiveram os menores 

valores de cobertura (69-79%), principalmente, Roraima para VORH (72,10%) e Acre para 

Pneumocócica (69%). Segundo Gonçalves (2008) oportunidades de vacinas perdidas pela 

equipe de saúde pode repercutir de maneira drasticamente, sendo assim, é importante que os 

profissionais tenham ciência da importância de não deixar frestas quando o responsável leva a 

criança para imunização. Ainda segundo Golçalves (2008) cabe a equipe da Atenção Primária 

de saúde realizar constantemente levantamentos por meio de registros de crianças faltosas e 

organizar uma busca ativa, para prevenir futuras patologias bem como a disseminação dessas. 

Os esforços para melhorar a cobertura vacinal ainda é grande em todo o Brasil, porém, diante 

dos resultados, percebeu-se que os Estados necessitam desenvolver estratégias que melhorem 

os percentuais de cobertura nas crianças menores de 1 ano de idade. O estudo da cobertura 

vacinal tende a subsidiar o processo de planejamento, especialmente a reestruturação de ações 

de prevenção e proteção à saúde. 
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PALAVRAS-CHAVE: Estruturas fungicas; universitários; micose; Dermatofitoses. 

 

Os dermatófitos constituem um grupo de fungos que têm a capacidade de invadir tecidos 

queratinizados de humanos e outros animais, produzindo doenças infectocontagiosas, as 

dermatofitoses (SIQUEIRA et al. 2006; CAMPANHA et al. 2007). Essa patologia tem por 

característica sua ocorrência em regiões de clima temperado e tropical. Estima-se que 10% a 

15% da população deva ser infectada durante a vida com um fungo dermatófito (AQUINO, 

2007). Devido à grande incidência de dermartofitoses, o presente estudo tem por objetivo 

avaliar a presença de dermatófitos em estudantes do curso de farmácia da Universidade 

Federal do Pará. Trata-se de um estudo piloto observacional do tipo transversal analítico e 

descritivo. O estudo foi realizado com 20 estudantes do curso de Farmácia da Universidade 

Federal do Pará, sendo selecionados dois estudantes de cada semestre, que assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido e preencheram o questionário para a coleta de dados. As 

amostras para pesquisa de dermatófitos foram obtidas pelo método raspagem, após assepsia 

local (SIQUEIRA, 2006). O material foi coletado dos pés, tanto de regiões com lesões 

dermatológicas perceptíveis quanto de regiões sem lesões aparentes. Então, foi realizado o 

exame micológico direto e as lâminas foram observadas no microscópio para avaliar presença 

de estruturas fúngicas (SANTOS, 2005). Apenas 35% dos estudantes alegaram possuir algum 

tipo de animais domésticos- cão ou gato; 10% relataram possuir manchas ou coceiras pelo 

corpo; 100% utilizam sapatos fechados na maioria do dia; 65% dos entrevistados tomam em 
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média três banhos por dia. A maioria dos entrevistados (90%) não apresentavam 

manifestações clínicas sugestivas de dermatomicoses. O exame micológico direto demonstrou 

que a maioria (100%) foi negativo para a infecção fúngica. Pinheiro et al. (1997) fez um 

estudo biológico das amostras clínicas coletadas de 158 pacientes com lesões dermatológicas, 

e 52,5% (83 pacientes) apresentava dermatofitoses. Isso demonstra que a presença de lesões 

pode ser indicativa de dermatofitoses e como o estudo foi realizado em pessoas que não 

apresentavam lesões aparente nos pés, isso pode justificar o resultado negativo para o exame 

micológico direto. Em relação à presença de animais domésticos, muitos autores destacaram o 

papel disseminador desempenhado por esses, sobretudo cães e gatos, atuando como potenciais 

reservatórios de fungos patogênicos para o homem. Conforme Carvalho (2010), cita que 

aproximadamente 50% de humanos expostos a animais domésticos infectados, sintomáticos 

ou assintomáticos, adquirem a infecção. Porém outra hipótese é: os animais domésticos 

possuem baixa prevalência de infecção por dermatófitos (DAMAZIO, 2006), hipótese esta 

comprovada por este estudo e fundamentada por Pinheiro et al. (1997), que comparou a 

incidência de isolamento de dermatófitos em dois grupos de pessoas, as que possuem animais 

e as que não  possuem animais domésticos, resultando em 43% de incidência no grupo dos 

que possuem animais domésticos (68 pacientes), quanto que para o grupo dos que não 

possuem animais domésticos (90 pacientes) foi isolado dermatófito em 58%. A partir de uma 

análise por meio de testes estatísticos o autor concluiu não existir relação entre o contato com 

esses animais e a presença de dermatofitoses. Outro fator que pode contribuir para resultado 

obtido foi a quantidade de banhos tomados pelos estudantes, pois a maioria dos estudantes 

alegaram tomar em média 3 banhos por dia. A higiene precária é fator de risco para 

dermatofitoses especialmente, as causadas por espécies antropofílica. Obtiveram-se resultado 

negativo para presença de fungos dermatófitos em todas as amostras analisadas. Porém, 

justifica-se a realização de estudos mais amplos a fim de se obter resultados mais abrangentes, 

visto que este é um projeto piloto. 
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PALAVRAS-CHAVE: Comparação; hemograma; plaquetas; pseudoplaquetopenia. 

 

A contagem de plaquetas em sangue periférico é parte integrante e indispensável ao 

hemograma. Esse parâmetro é extremamente importante na avaliação e acompanhamento de 

pacientes com plaquetopenia. Inúmeros fatores podem interferir na contagem de plaquetas 

como, por exemplo, medicamentos, demora durante a coleta de sangue, tipo de anticoagulante 

e patologias. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a presença de plaquetopenia 

observado através do método automatizado que avalia o volume através da impedância, e 

posteriormente avaliar pela técnica manual de Fônio modificado, correlacionando os 

resultados obtidos com o gênero, a faixa etária e doenças. A diferença entre as médias de 

contagens nos dois métodos foi analisada através do Teste t student. Foi realizado um estudo 

transversal e retrospectivo, com a coleta dos resultados de 560 pacientes com plaquetopenia 

no hemograma automatizado. Os dados foram extraídos do banco de dados virtual em um 

laboratório particular de análises clínicas em Belém-PA, no período de agosto de 2010 a 

dezembro de 2010. Entre os indivíduos analisados, 49,6% eram dosexo masculino e 50,4% do 

gênero feminino. Quanto à faixa etária, a maior incidência de plaquetopenia foi de 17,86%, 

observada em mulheres entre 51 e 60 anos de idade. Apenas cerca de 25% do total das 



   
 

               103 

XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 

GRUPOS PET 

 

Amazônia: A Interatividade Científica e o Elo 

Multiprofissional em Prol da Sustentabilidade. 

 
12 e 13 de novembro | Universidade Federal do Pará | Belém-PA 

amostras com plaquetopenia processadas pelo método automatizado foram confirmados pelo 

método manual (de Fônio modificado). Observou-se que entre os 75% restantes apresentaram 

agregado de plaquetas, macroplaquetas e satelitismo plaquetário. Dentre os pacientes com 

plaquetopenia 13,93% eram hipertensos, 10,89% diabéticos, 8,75% renais crônicos e 4,29% 

cardíacos. Verificou-se significância estatística (p<0,0001) entre as médias da população 

estudada. Neste trabalho concluiu-se que a totalidade de casos confirmados de plaquetopenia 

nos dois métodos a maioria é do gênero masculino, quanto a faixa etária foram observados 

que a maioria encontra-se entre 51 e 60 anos, e em relação as doenças crônicas informadas o 

maior número de casos encontram-se em pacientes hipertensos. 
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PALAVRAS-CHAVE: Saúde pública; Portadores crônicos; Fígado. 

 

As hepatites virais são atualmente um grave problema de saúde pública mundial. Estimativas 

demonstram que bilhões de pessoas já entraram em contato com os vírus das hepatites e 

destas, milhões são portadores crônicos da doença. Neste contexto, destaca-se a hepatite C 

que hoje é relacionada como a maior causadora de doença crônica do fígado e que 

aproximadamente 3% da população mundial está infectada com este tipo de hepatite. As 

hepatites virais são causadas por diferentes agentes etiológicos que irão acometer ao mesmo 

órgão, o fígado. Apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais 

parecidas, porém com particularidades importantes. Os meios de transmissão, os tratamentos, 

vacinas, a possibilidade de cura e os exames laboratoriais variam de uma para outra.  A 

semelhança entre estas hepatites causam confusão no que se refere ao conhecimento popular 

sobre hepatites virais. O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento que, pacientes de 

um hospital universitário de Belém – PA possuem em relação à hepatite C bem como 

averiguar se há confusão com as demais hepatites virais, além de esclarecer eventuais dúvidas 

sobre o tema, praticando educação em saúde com os usuários deste hospital. Foi realizada 

pelo Grupo PET (Programa de Educação Tutorial) – Farmácia, a aplicação de questionários 

sobre a hepatite C aos pacientes do hospital, obtendo um total de 110 pessoas entrevistadas 

com faixa etária entre 14 e 72 anos, destas 69,10% do sexo feminino e 30,90% do sexo 
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masculino, escolhidos aleatoriamente. Nos questionários aplicados havia alternativas nas 

questões que se relacionavam a outros tipos de hepatites virais existentes. Os seguintes 

questionamentos foram feitos: “O que é hepatite C?”, “Qual sua transmissão?”, “Qual o 

tratamento?”, “Como prevenir?”, “Há cura e vacina para a mesma?”, “Qual o principal órgão 

acometido pela doença?”, “Ao que esta doença pode levar?”, “Quais os sintomas da doença?”, 

“Qual o exame para diagnóstico?, “Você tem alguém na família com a doença?”. Após a 

aplicação do questionário, houveram breves comentários para esclarecimento do assunto. Na 

análise dos resultados pode-se perceber que 39,10% dos entrevistados acredita que a 

transmissão da hepatite C seja através do compartilhamento de louças e do consumo de água 

contaminada, informações que na verdade se referem as hepatites A e E, no quesito tratamento 

20% dos entrevistados acham que o ideal é repousar e ingerir bastante líquidos, cuidados estes 

que em geral são relacionados as hepatites A e E e outros 17,28% diz não haver tratamento, já 

em relação a vacina 33,65% afirma existir vacina para a hepatite C o que não é factual, há 

somente para as hepatites A e B, neste contexto, supõe-se que uma parte considerável dos 

entrevistados ainda relaciona particularidades de outras hepatites com a hepatite C, o que 

demonstra a relevância deste trabalho ao tratar tal tema na prática de educação em saúde, bem 

como a importância da criação de novas estratégias para uma maior multiplicação de 

conhecimentos sobre o mesmo com o intuito de reduzir essas confusões ainda existentes. 
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PALAVRAS-CHAVE: nutrição; saúde; benefícios; funções fisiológicas. 

 

Alimento Funcional é todo aquele que apresenta um ou mais princípios ativos com funções 

biológicas e bioquímicas benéficas à saúde do homem. Estudos têm apontado que a prática de 

atividade física e os alimentos funcionais são capazes de proporcionar uma série de benefícios 

à saúde física e mental assim como de exercer efeito protetor sobre inúmeras doenças, como 

as cardiovasculares (PINTO, PEREZ & NAVARRO, 2009). Considerando a importância dos 

alimentos funcionais e seu benefício à saúde realizou- se este estudo com o objetivo de avaliar o 

conhecimento e o consumo de alimentos funcionais em praticantes de atividade física em 

academias esportivas na cidade de Belém – Pará. Trata-se de um estudo transversal, sendo a 

amostra composta por praticantes de diferentes modalidades de atividade física, selecionados 

de forma aleatória. A coleta de dados iniciou-se com a aplicação de um questionário 

estruturado com 10 perguntas fechadas, contemplando dados sobre: gênero, idade, 

escolaridade, frequência de prática de atividade física e conhecimentos sobre alimentos 

funcionais: “Você conhece alimentos funcionais?”; “ O que é um alimento funcional para 

você?”; “Dos alimentos abaixo, qual você considera como sendo funcional?”; “Você tem o 

hábito de consumir alimentos funcionais durante as refeições?”; “Qual a frequência desse 

consumo?”. A pesquisa foi realizada no período de 13 a 19 de Outubro de 2015, teve 59 

entrevistados com idades entre 18 e 50 anos, onde 53 % foram do sexo feminino e 47 % do 

sexo masculino, quanto a prática de atividade física 76 % relataram realizar pelo menos 5 

vezes na semana. Ao serem questionados sobre seus conhecimentos em relação aos alimentos 
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funcionais, os resultados mostraram que 73 % dos entrevistados conhecem ou já ouviram falar 

em alimentos funcionais, porém somente 49 % conseguiram conceituar e identificar essa 

classe de alimentos. Com relação aos alimentos que foram considerados funcionais pelos 

entrevistados, de 100% da população que colaborou na pesquisa, 61 % atribuem ao tomate 

propriedades funcionais, 57 % a cereais integrais, 54 % ao azeite de oliva e a linhaça e 47 % à 

soja, sendo de fundamental importância lembrar que todos os entrevistados responderam mais 

do que uma alternativa. Quando perguntado aos entrevistados se eles costumam consumir 

alimentos funcionais em suas refeições 79 % afirmaram que Sim e outros 21 % responderam 

que Não. Quanto à frequência de consumo desses alimentos, 34% afirmaram consumi-los 

diariamente, 24% de 2 a 3 vezes por semana, 15% de 4 a 5 vezes, 20% afirmaram raramente 

consumir e 7% nunca consomem esses alimentos. Após a análise dos resultados obtidos no 

estudo, podemos afirmar que apesar de haver um marketing em torno dos alimentos 

funcionais e o aumento no consumo nos últimos anos, esses alimentos não são devidamente 

conhecidos pela população, entre os entrevistados o conhecimento relatado a respeito desse 

grupo de alimentos foi superficial. Apesar de muito falar-se em alimento funcional na 

atualidade, constatamos através dessa pesquisa que os entrevistados poucos conhecem sobre 

esse grupo de alimentos, sendo o consumo pouco frequente entre os entrevistados. 

Ressaltamos a necessidade de ações de educação nutricional e alimentar, visando explicar os 

benefícios desses alimentos ao organismo humano, capazes de prevenir doenças, além de 

garantir bons hábitos alimentares essenciais a uma vida saudável. 
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O Resveratrol (RSV) é um polifenol comumente encontrado no vinho tinto e tem sido foco de 

inúmeros estudos para investigar principalmente suas propriedades antioxidantes; anti-

inflamatórias e imunomoduladoras. Ao mesmo tempo, ele apresenta propriedades pró-

oxidantes que também é alvo de estudos, uma vez que pode induzir a apoptose de células 

tumorais, induzir a síntese de óxido nítrico (NO), alterações nas bases nitrogenadas do DNA e 

peroxidação das membranas plasmáticas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

UFPA, sob parecer n°165 e CAAE 0154.0.073.000-11. As amostras sanguíneas foram obtidas 

de 10 voluntários sadios, para realizar a cultura de células mononucleares do sangue 

periférico que foram expostas ao RSV nas concentrações de 500 µM, 1000 µM e 1500 µM em 

meio RPMI e incubadas por 24h em estufa de CO2 a 37°C. O NO foi determinado pela reação 

de nitrito presente no sobrenadante da cultura de células e o reagente de Griess originando um 

cromógeno de cor rosa, que é detectado por um espectrofotometria. A análise do dano 

oxidativo por peroxidação lipídica foi realizada através da determinação de malondialdeído 

(MDA), uma técnica que se baseia na reação entre o MDA e o ácido tiobarbitúrico, formando 

um composto de cor rosa que pode ser detectado espectrofotometricamente. O dano em DNA 

foi avaliado pelo ensaio do cometa, que consiste em células fixadas em lâmina com auxilio de 

agarose, imersas em tampão de eletroforese, para que ocorra a corrida das células, sendo a 

avaliação do ensaio baseada no padrão visual. A análise estatistica foi realizada através do 
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ANOVA-one way e os resultados expressos como média ± desvio padrão, adotando-se um 

nível de significância de 5% (p 0,05). A concentração de NO encontrada no grupo controle 

foi de 0.002± 0.004 µM e em linfócitos tratados com RSV na concentração de 1500 µM foi de 

2.172±2.741 µM, não havendo significância estatística entre os demais grupos, sugerindo que 

na concentração de 1500µM de RSV, pode haver a indução de síntese elevada de NO, 

podendo causar lesões a macromoléculas e às membranas celulares. O valor médio de MDA 

no grupo controle foi de 767.234±16.450nmol/mL, enquanto que das concentrações de RSV 

testadas, apenas a de 1500 µM com valor 838.879±52.187 nmol/mL apresentou níveis 

significantes em relação ao controle negativo, o que sugere que o RSV nesta concentração 

pode induzir peroxidação lipídica. A análise do dano em DNA foi realizada utilizando a 

concentração de 1000 µM, sendo analisado 100 nucleóides. Foi observado que na lâmina 

referente ao controle negativo apresentou 94 células descritas como de classe 0. Com relação 

à lâmina referente ao RSV, 72 células não apresentaram dano, o que mostra potencial de dano 

em DNA pelo RSV. Nosso estudo demonstrou que a incubação in vitro utilizando RSV foi 

capaz de induzir peroxidação lipídica, mostrando que em altas concentrações causa dano na 

membrana celular. Também foi capaz de induzir a produção de NO. Os resultados referentes 

aos danos em nível de DNA, também foram significativos, porém há necessidade da 

realização de uma análise com um maior número de nucleóides analisados, visto que a 

sensibilidade de métodos manuais depende, também, do número de células analisadas. 
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PALAVRAS-CHAVE: chá; farmacologia; evidencias terapêuticas; interações.  

 

Ayahuasca é uma palavra de origem nos altiplanos andinos, que se traduz por “corda dos 

mortos” fazendo referência aos cipós utilizados no preparo da bebida. Ao longo do século XX 

passa a ser inserida em um contexto religioso chamado de Santo Daime, fazendo parte destes 

rituais. Composta não somente por cipó, como por uma planta conhecida como Psychotria 

viridis, faz-se o seu poderoso efeito psicoativo, que atinge conjuntamente outros sistemas do 

corpo. Suas manifestações no organismo de quem a ingere chamaram a atenção de 

pesquisadores que, após análise, alertam em especial estes consumidores para o risco de 

interação da ayahuasca com fármacos psicoativos, como os antidepressivos. Feita uma síntese 

da literatura a partir de uma revisão bibliográfica em torno de artigos disponíveis na base 

SCIELO, do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, entre outros, sobre os efeitos 

desta bebida, objetiva-se explanar seus efeitos psicóticos e salientar o prejuízo do seu uso 

juntamente com uma determinada classe de fármacos atuantes no Sistema Nervoso Central. 

Encontramos a Ayahuasca como uma bebida utilizada em um ritual, sendo obtida pela 

decocção do Cipó Banisteriopsis caapi e da planta Psychotria viridis, que produz um efeito 

dose-dependente, apresenta uma atividade inibidora da monoamina oxidase das betas-

carbonilas e tem como consequência o aumento dos níveis de DMT. Com isso, ela pode 

causar náuseas, vômitos, diarreia, bradicardia / taquicardia ou midríase. Além disso, com a 

inibição da MAO, pode haver o aumento dos níveis serotoninérgicos no cérebro, causando 

mailto:leticia.souzads@gmail.com
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acúmulo no inicio e posteriormente uma hiperativação cerebral, fornecendo assim efeitos 

psicóticos. Além da possibilidade de ocorrer uma crise serotoninérgica com a inibição da 

MAO, e o uso associado de substâncias pró-serotonina em geral, como vários antidepressivos. 

Outros estudos demonstram evidências terapêuticas, entre elas pode-se destacar: ação anti-

tripanosomal, contra os Trypanosoma lewisii e Trypanosoma cruzii, a desordem de déficit de 

atenção por hiperatividade e também como uma forma de recuperação dos usuários de droga. 

Em 1993, iniciou-se o Projeto Hoasca, que realizou uma avaliação biomédica em usuários de 

ayahuasca, mostrando seus efeitos clínicos e sua psicofarmacologia. Esse estudo provou que o 

uso da bebida prolongado não apresenta nenhuma toxidade. Entre os resultados encontrados, 

podemos citar: inexistência de distúrbios psiquiátricos como abstinência, tolerância e abuso; 

maior poder de concentração entre os usuários; aumento dos receptores de serotonina entre os 

indivíduos que utilizavam o chá há mais de 10 anos, indicando um possível potencial 

antidepressivo da bebida; após 6h os níveis de DMT não foram detectados e após 8h não foi 

detectado nenhum alcaloide no plasma; o hormônio do crescimento (GH) e a prolactina 

apresentaram um aumento após 90 e 120 minutos de ingestão do chá e voltaram a homeostase 

após 6h. E embora o desenvolvimento de pesquisas com o chá de Ayahuasca seja 

relativamente recente na comunidade científica internacional, seus resultados tem indicado 

que se trata de uma substância cujo uso é seguro, principalmente quando no contexto religioso 

e conduzido por pessoas experientes em seus efeitos, as substâncias ativas do chá e mesmo 

sua composição apontam para caminhos inusitados de tratamentos quanto à depressão, 

síndrome de Parkinson, contra infestações parasitárias gastrointestinais, dentre outros 

tratamentos. Entretanto não se pode deixar de reconhecer o risco de seu uso associado a 

substâncias psicoativas e psicotrópicas, como antidepressivos. Neste aspecto, os cuidados e 

recomendações se aplicam basicamente aos seguintes casos: possibilidade da ocorrência da 

chamada “síndrome serotoninérgica” pela associação do chá de ayahuasca com 

antidepressivos ISRS (inibidores seletivos da recaptação de serotonina), o que torna 

contraindicada a administração concomitante do vegetal; possibilidade de hipertensão, 

dependendo da dosagem, pela associação com medicamentos antidepressivos tricíclicos ou 

com medicamentos inibidores da MAO. 
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PALAVRAS-CHAVE: bullying, escola, violência, educação. 

 

A violência é um grave problema de saúde pública importante e crescente no mundo e que 

gera sérias consequências individuais e sociais, (KRUG et al,2002), para os jovens, que 

aparecem nas estatísticas como os que mais morrem e os que mais matam. Uma das formas 

visíveis de violência na sociedade é a chamada violência juvenil, chamada assim por ser 

cometida por pessoas com idades entre 10 e 21 anos (American Academy of Pediatrics, 

2001)Grupos em que o comportamento violento é percebido antes da puberdade tendem a 

adotar atitudes cada vez mais agressivas, culminando em graves ações na adolescência e na 

persistência da violência na fase adulta, (Kids Health,2005). O termo violência escolar diz 

respeito a todos os comportamentos agressivos e antissociais, incluindo os conflitos 

interpessoais, danos ao patrimônio, atos criminosos, etc. Muitas dessas situações dependem 

de fatores externos, cujas intervenções podem estar além da capacidade das instituições de 

ensino. Porém, para muitas delas, a solução possível pode ser obtida no próprio ambiente 

escolar. As pesquisas sobre bullying são recentes e ganharam destaque a partir dos anos 1990, 

(DO NASCIMENTO,2012). O bullying é classificado como direto, quando as vítimas são 

atacadas diretamente, ou indireto, quando estão ausentes. São considerados bullying direto os 

apelidos, agressões físicas, ameaças, roubos, ofensas verbais ou expressões e gestos que 
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geram mal estar aos alvos. São atos utilizados com uma frequência quatro vezes maior entre 

os meninos. O bullying indireto compreende atitudes de indiferença, isolamento, difamação e 

negação aos desejos, sendo mais adotados pelas meninas, (LACERDA et al,2013).O projeto 

“saúde esse é o papo” do grupo Programa de Educação Tutorial – PET, realizado em setembro 

de 2015, tratou do bullying, com o objetivo de avaliar o conhecimento que as crianças de uma 

escola municipal de Belém possuíam sobre o tema e como elas reagiam diante da situação. A 

pesquisa foi realizada por meio de questionário semiaberto a ser respondido em dois 

momentos e palestra informativa com as turmas de quinta série (sexto ano) à sétima 

série(oitavo ano) de uma escola pública de Belém, os alunos possuíam idade entre 11 e 16 

anos. Os dados apontam que as crianças conseguiram relacionar a palavra Bullying à 

violência sem intervenção dos pesquisadores, assim como consideraram  um ato reprovável e 

que alguma providencia deveria ser tomada por parte da coordenação da escola. Após 

intervenção por meio de exposição, responderam questões subjetivas para avaliação do que 

foi entendido por eles, a maioria respondeu que Bullying era uma violência 

predominantemente psicológica e relacionada ao ambiente escolar; entre os que presenciaram, 

a maioria não teve reação, mas relatavam que as consequências possíveis eram “depressão” e 

“evasão escolar”, quando questionados sobre qual seria a reação se presenciassem novamente, 

a maioria optou pela denúncia aos pais ou a coordenação da escola. O trabalho foi executado 

como contribuição  no esclarecimento dos alunos e consequentemente para sua saúde mental e 

social, ainda assim outros trabalhos e intervenções precisam ser realizados para corroborar os 

resultados obtidos, para que mais alunos sejam informados e esses atos de violência  sofram 

redução. 
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PALAVRAS-CHAVE: vitaminas; cosmético; indústria. 

 

Dentre as frutas de potencial econômico da Amazônia destaca-se o cupuaçu [Theobroma 

grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) Schum.] principalmente pelas características de sabor, 

aroma e possibilidades de utilização doméstica e agroindustrial da sua polpa. A polpa do 

cupuaçu é a parte mais frequentemente usada no preparo caseiro de sucos, sorvetes, tortas, 

licores, compotas, geleias e biscoitos. Industrialmente é empregada na fabricação de sorvetes, 

iogurtes e outros produtos lácteos, e compotas. As sementes são utilizadas para extração de 

gordura (manteiga de cupuaçu) (SUFRAMA, 2003). O cupuaçuzeiro está recebendo atenção 

crescente de diversas instituições de pesquisa, principalmente das situadas na região 

Amazônica. Existem diversos aspectos do processo de cultivo, e processamento do fruto, 

necessitando de melhor definição em termos de indicações com base técnico-científica. 

Embora não se tenham dados para mensurar o mercado nacional, pode-se inferir que, a médio 

prazo, é o que se apresenta como mais promissor para a comercialização da polpa e de outros 

produtos (SUFRAMA, 2003). Entre os resíduos agroindustriais mais comumente encontrados 

destacam-se as cascas, sementes e bagaço. Atualmente, estudos estão averiguando a 

capacidade antioxidante destes tipos de materiais, a fim de destinar-lhes uma aplicação 

(BÁRTHOLO, 1994). O objetivo desde estudo foi processar e caracterizar resíduos 
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agroindustrias de cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum) provenientes da empresa Natura 

Cosméticos (Benevides-PA) para obtenção de extratos secos padronizados ricos em 

antioxidantes naturais. Após a obtenção das tortas, as amostras dos resíduos foram pesadas, 

estabilizadas e desidratadas em estufa com circulação forçada de ar a 40ºC até atingir peso 

constante. O material desidratado e seco foi pesado e triturado em moinho de faca obtendo-se 

o pó e acondicionado ao abrigo de luz e umidade. As características físicas, químicas e físico-

químicas do pó e da tintura de cupuaçu foram realizadas segundo a Farmacopéia Brasileira 5º 

edição (2010). A perda por dessecação é um método analítico importante, uma vez que pode 

oferecer informações a cerca do armazenamento da droga vegetal (NUNES, 2008). O valor 

obtido nessa análise para o pó foi de 7,59%, sendo que este se encontra dentro dos limites 

estabelecidos. Na determinação do teor de cinzas totais do pó o valor obtido foi de 5,19 %, 

resultado este inferior ao encontrado por Carvalho et al (2009) em farinha da semente de 

cupuaçu, onde o teor de cinzas foi de 7,88 %. O percentual de perda de umidade encontrado 

foi de 7,10%, este de grande relevância para assegurar a estabilidade microbiológica e 

química. Teores de umidade acima do especificado propiciam a proliferação de fungos e 

bactérias, além de possíveis degradações de substâncias químicas por processos de hidrólise 

(NUNES, 2008). O valor da densidade encontrado foi de 0,90 g/cm3, dentro do limite 

preconizado para tinturas 0,87 e 0,98 g/cm3 (PRISTA et al., 1990). Neste estudo, o valor de 

pH encontrado foi 6,07 semelhante ao encontrado por Carvalho et al (2009), que avaliou o 

concentrado e isolado proteico extraído de sementes de cupuaçu, e encontrou pH de 6,31 para 

farinha de cupuaçu. Vasconcelos (1999), que analisou cotilédones das sementes fermentadas e 

secas de cupuaçu obteve pH de 5,34, valor este considerado dentro da faixa ideal para o cacau 

fermentado e seco, que conforme Aragão (1992) é torno de 5,0. As características físicas, 

químicas e físico-químicas do cupuaçu encontram-se nos padrões desejáveis para 

agroindústria de polpa e produtos derivados do cupuaçu. Além de abrir potencias para a 

obtenção da atividade antirradical livre e a possível identificação de compostos bioativos 

como fenóis e ácido ascórbico nos resíduos agroindustriais do cupuaçu.  
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PALAVRAS-CHAVE: Gordura; HDL; LDL; Conhecimento.  

 

O colesterol é um tipo de gordura (lipídio) encontrado naturalmente em nosso organismo, 

fundamental para o funcionamento normal do mesmo, sendo o componente estrutural das 

membranas celulares em todo nosso corpo. Está presente no cérebro, nervos, músculos, pele, 

fígado, intestinos e coração.  O corpo humano utiliza o colesterol para produzir vários 

hormônios, vitamina D e ácidos biliares que ajudam na digestão das gorduras. Cerca de 70% 

do colesterol é fabricado pelo nosso próprio organismo, no fígado, enquanto que os outros 

30% vêm dieta. Existem dois tipos de colesterol, o HDL, chamado de “colesterol bom”, pois 

forma uma classe de lipoproteínas que ajuda a carregar o colesterol do ateroma dentro das 

artérias, e transportá-lo de volta ao fígado para ser excretado; já o LDL, chamado de 

“colesterol ruim”, transporta o colesterol de células que mais produzem do que usam, para as 

células que mais necessitam. É considerado ruim pela relação existente do alto índice de LDL 

com doenças cardíacas. O objetivo do estudo consistiu em avaliar o conhecimento dos 

pacientes de um hospital universitário de Belém – Pará acerca do colesterol e suas variedades, 

esclarecendo dúvidas sobre o assunto e contribuindo para a educação em saúde dos usuários 

deste hospital. Foi realizado, pelo grupo PET - (Programa de Educação Tutorial) Farmácia, 

por meio da aplicação de questionários com perguntas relacionadas ao colesterol. Obteve-se 
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150 entrevistados na faixa etária de 18 a 79 anos, sendo 63,33% do sexo feminino e 36,67% 

do sexo masculino escolhidos aleatoriamente. Os entrevistados foram questionados a respeito 

da importância e produção do colesterol no organismo, as fontes de colesterol nos alimentos, 

relação entre o colesterol, a atividade física e fatores genéticos, diferença entre o HDL e o 

LDL, relação do fumo no aumento dos níveis de colesterol e os possíveis tratamentos para as 

alterações do colesterol no organismo, e em seguida, foram esclarecidas as dúvidas 

recorrentes. Os resultados obtidos apontaram que 46% dos entrevistados afirmaram ser 

possível viver sem este tipo de gordura, o que não é verídico; em relação à diferença entre o 

HDL e o LDL, 44,01% acreditam que o HDL corresponde ao ‘’colesterol ruim’’,  33,3%  

afirmaram que o LDL refere-se ao ‘’colesterol bom’’ 22,66% disseram não saber a diferença 

entre ambos. Diante disso, é perceptível que uma parcela relevante dos entrevistados possui 

dúvidas recorrentes, enfatizando a importância do estudo, além da criação de novas 

estratégias para a disseminação do conhecimento no que diz respeito ao tema proposto. 
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PALAVRAS-CHAVE: água; sustentabilidade; saúde ribeirinha. 

 

RESUMO: A escassez de água no planeta é uma preocupação mundial, aonde as regiões sul e 

sudeste do Brasil vêm passando por dificuldades nos últimos anos. Grandes desperdícios e 

mau uso do consumo de água têm sido frequentes, prejudicando a biodiversidade. A escassez 

de água é uma evidente preocupação mundial e, nos dias atuais, está ficando cada vez mais 

difícil encontrar água de boa qualidade, seja pela poluição dos rios e do solo, relacionado à 

atividade humana ou degradação ambiental, inclusive em regiões com alto índice 

pluviométrico e rica em bacias hidrográficas, como a região norte do país. CONTEXTO: 

Pretendemos relatar a experiência tida a partir de uma visita coletiva de participantes da 

programação “vivências nos territórios”, realizada como parte da programação do Congresso 

Regional Norte da Redeunida, em setembro de 2015, e realizada na comunidade do Catalão, 

no município de Iranduba, às margens do Rio Amazonas (Amazonas-AM), particularmente a 

cotidianidade dos moradores da localidade, no que diz respeito às condições hidrossanitárias 

dos moradores. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Após partirmos (participantes do 

evento e professor coordenador da atividade) cerca de dez minutos de lancha, chegamos à 

localidade e, em uma roda de conversa junto com os moradores, estes relataram a sua 

cotidianidade. Dentre as suas atividades diárias, relacionadas à questão hídrica, alimentação e 

demais atividades relacionadas, cerca de 115 famílias ali representadas disseram fazer suas 

necessidades fisiológicas na água do rio, muito embora o alimento, na maioria das vezes, são 

os peixes que estão na porta de suas casas, já que são uma comunidade ribeirinha. Além disso, 

e com relação ao acesso à água potável, relataram que se deslocam por meio de seus barcos 
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ou rabetas até a cidade de Manaus, único local mais próximo onde têm acesso à água própria 

para consumo e que o que mais afeta as crianças e jovens da localidade é a diarreia. Quanto ao 

lazer, estes disseram ter a igreja e/ou futebol de várzea a mais frequente atividade ligada a 

esse aspecto. A falta de profissionais de saúde como enfermeiro, médico e técnico de 

enfermagem foram uma das necessidades apontadas pela comunidade e que quando têm 

alguma demanda relacionada à área da saúde, contam com os conhecimentos tradicionais de 

uma das moradoras da localidade, que realiza desde curativos até o preparo de remédios 

caseiros, por meio das plantas medicinais cultivadas por ela, além de rezas e a prática de 

benzeção. RESULTADOS: De acordo com os relatos e comentários dos moradores, 

percebemos os fatores socioeconômicos são um dos mais importantes dentre os que refletem o 

modo de viver daquela comunidade. Suas ações e relação com a natureza podem estar 

levando-os a contaminação de diversas ordens, dentre elas aquela por via fecal-oral, já que 

inexistem banheiros químicos. Além disso, a alimentação por meio dos peixes também pode 

ser um fator de contaminação, já que o consumo é feito quase que diariamente e estes, por sua 

vez, usam os dejetos humanos para alimentação. A falta de sustentabilidade executada pelos 

próprios moradores reflete nas doenças adquiridas e no impacto ambiental, onde precisamos 

buscar recursos, com projetos e ideias implantadas para os gestores para uma melhoria, 

promoção, prevenção e qualidade de vida dos moradores daquela região. Doenças como 

diarreia e vômito são comuns, e acontecem rotineiramente naquela comunidade devido à 

ingestão da água e alimentos contaminados. É preciso de uma equipe de multiprofissionais, 

trabalhando em conjunto com a interdisciplinaridade em prol da sustentabilidade, diminuindo 

o impacto ambiental e aumentar a prevenção e reabilitação da saúde dos flutuantes. 
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PALAVRAS-CHAVE: malária; Plasmodium; desmatamento; garimpo; vetor.   

 

A malária é uma das doenças mais antigas da humanidade. Durante a evolução humana, os 

parasitas da malária exerceram uma influência provavelmente maior do que qualquer outro 

agente infeccioso. Trata-se de uma doença infecciosa transmitida por mosquitos infectados 

pelos protozoários do gênero Plasmodium. As espécies que parasitam o homem são 

Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale e P. knowlesi. Uma ferramenta 

epidemiológica para se estimar o risco de ocorrência anual de casos de malária em 

determinada localidade denomina-se Índice Parasitário Anual (IPA), que expressa os seguintes 

graus de risco: baixo (<10,0), médio (10,0-49,9) e alto (≥50,0). No período de 2010 a 2014 

com os programas de controle da malária aplicado pelo Estado verificou-se que o IPA dos 

municípios paraenses diminuiu consideravelmente, no entanto, o município de Itaituba 

manteve seu IPA praticamente constante (2010: IPA 123,3; 2011: IPA 120,2; 2012: IPA 144,6; 

2013: IPA 110,5; 2014: IPA 50,1). Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi 

avaliar possíveis causas que justifiquem este dado epidemiológico. Foi realizado um estudo 

retrospectivo transversal a partir dos dados obtidos do Sistema de Informações de Vigilância 

Epidemiológica (SIVEP) para o período de 01/01/2010 a 31/12/2014. Os municípios que 

apresentaram valores elevados de IPA em 2010 (Anajás, Jacareacanga, Oeiras do Pará, 

Curralinho, Goianésia do Pará e Bagre) conseguiram reduzir o IPA até 2014, em cerca de 

98%, enquanto o município de Itaituba reduziu apenas 59,4%. Além disso, no ano de 2012 

houve um aumento de 72,7% no IPA deste município. Segundo dados do SIVEP, observou-se 



   
 

               121 

XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 

GRUPOS PET 

 

Amazônia: A Interatividade Científica e o Elo 

Multiprofissional em Prol da Sustentabilidade. 

 
12 e 13 de novembro | Universidade Federal do Pará | Belém-PA 

que uma média de 82,32% dos casos ocorridos em Itaituba no período avaliado eram 

provenientes de zona de garimpo. Nos estudos realizados por Parente et. al. (2012), o 

desmatamento pode ser considerado, como um dos fatores que contribuem para a prevalência 

e flutuações nos casos de malária no estado do Pará. Apesar das alterações ambientais 

ocorridas no Estado coincidirem com a alta prevalência desta endemia, as condutas devem ser 

regionalizadas para cada localidade, pelo fato de que cada município apresenta um padrão 

característico climático e de dinâmica populacional que contribui para a manutenção do 

quadro endêmico. Segundo Melo & Pinheiro (2012), Itaituba é uma região com grande 

número de garimpos de ouro, – Itaituba possui quatro vezes mais garimpos do que o 

município de Jacareacanga, por exemplo – proporcionando intenso movimento migratório, 

mudanças climáticas e ambientais, favorecendo a transmissão da malária. Além disso, 

portadores assintomáticos do parasita representam reservatórios potenciais de malária em 

populações nativas da região como também em áreas de mineração e assentamento agrícola, 

configurando uma limitação no controle da doença, visto que as infecções assintomáticas 

podem passar despercebidas, não sendo tratadas. Nas zonas garimpeiras há uma grande 

quantidade de locais propícios à reprodução dos vetores, além da grande concentração 

humana em um espaço relativamente menor, propiciando maior contato entre os vetores e o 

homem, e da grande mobilidade dos garimpeiros, facilitando a entrada e saída de pessoas 

infectadas, e a constante renovação de população suscetível. De modo geral, no Estado do 

Pará as ações de controle da malária aplicada nos diferentes municípios ocorreram de forma 

homogênea não levando em consideração as diversidades geográficas de Itaituba e o hábito de 

vida do vetor. Como citado anteriormente, Itaituba possui zonas de garimpo que facilitam a 

proliferação dos anofelinos favorecendo a manutenção de uma alta densidade vetorial. 

Portanto, torna-se necessário o desenvolvimento de estudos que favoreçam um melhor 

entendimento sobre a problemática, verificando as espécies de anofelinos envolvidas e seus 

hábitos bem como a determinação de prioridades na intervenção e controle da doença. 
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PALAVRAS-CHAVE: terceira idade; envelhecimento; memória; conscientização; hábitos 

saudáveis.  

 

O envelhecimento é um fenômeno mundial que tem consequências diretas na saúde pública. 

O Ministério da Saúde alega que a longevidade é, sem dúvida, um triunfo. Por isso, políticas 

públicas vêm sendo criadas para atender a pessoa idosa no seu contexto biopsicossocial. O 

Brasil tem sido pioneiro na promulgação de leis que visam à proteção social da pessoa idosa, 

além de ser signatário de políticas internacionais relativas ao tema. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) cerca de 6% da população mundial é composta por idosos. Esses 

indivíduos vem sendo estudados há vários anos e identificou-se que com o envelhecimento se 

tem mudanças físicas, hormonais e alterações fisiológicas, dentre elas o aumento de 

demências, a perda de memória. Queixas subjetivas de falhas de memória são extremamente 

comuns nessas pessoas e sua prevalência aumenta com o avançar da idade. A maior 

prevalência de queixas entre os idosos vem sendo atribuída às mudanças cognitivas próprias 

do envelhecimento. Apesar de causar transtornos, o esquecimento é normal em qualquer 

idade, mas há fatores de riscos (como estresse, fumo, drogas, diabetes, e etc.) associados à 

idade que aceleram a perda de densidade cerebral. Por isso a importância de abordar o tema, 

conscientizando essa população sobre esses fatores e mostrando os benefícios de hábitos 
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saudáveis. Foram realizadas atividades de educação em saúde com o grupo de idosos 

cadastrados na UNITERC UFPA (Universidade na terceira idade), sobre o tema “Memória”. A 

metodologia empregada para a execução do projeto foi palestra, seguido da distribuição de 

folders explicativos e uma dinâmica para exercício da memória. Para análise do grau de 

conhecimento dos usuários, foi feita aplicação de formulários, antes e após a palestra, com o 

intuito de obter informações para traçar o perfil dos usuários do local. Antes da atividade 

desenvolvida: 55% dos idosos relataram que a perda de memória é um evento natural e com o 

avançar da idade a capacidade de armazenar informações sofre um processo lento e gradativo 

de deterioração; 95% deles relataram que o idoso é capaz de aprender novas coisas e 

atividades como aula de dança, música, idiomas são um ótimo exercício para o cérebro. Na 

análise dos formulários realizada após a atividade: 89% relataram que o esquecimento é um 

mecanismo fisiológico de eliminação de informações irrelevantes; 89% relataram que é 

possível exercitar o cérebro com exercícios que estimulem a memória e 100% dos idosos 

entrevistados relataram que uma boa memória no envelhecimento depende dos cuidados com 

a saúde em geral (estilo de vida, alimentação balanceada e práticas de atividades físicas). Com 

isso ações de promoção e prevenção em saúde tem provado que é possível prevenir patologias 

relacionadas à memória, afastando fatores de risco e realizando atividades que demandem o 

‘uso’ do cérebro (como aprender uma nova língua e praticar atividades físicas regulamente). 

Essa interação social proporciona melhoria na autoestima e qualidade de vida do idoso. 
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PALAVRAS-CHAVE: adolescentes, bullying, palestras educativas. 

 

 O bullying representa um tipo de envolvimento em situações de violência durante a infância e 

adolescência, ele diz respeito a uma forma de afirmação de poder interpessoal através da 

agressão. Além disso, tem consequências negativas imediatas e tardias sobre todos os 

envolvidos: agressores, vítimas e observadores. Por definição, bullying compreende todas as 

atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas 

por um ou mais indivíduo contra outro(s), causando dor e angústia, sendo executadas dentro 

de uma relação desigual de poder. Essa assimetria de poder associada ao bullying pode ser 

consequente da diferença de idade, tamanho, desenvolvimento físico ou emocional, ou do 

maior apoio dos demais (NETO,SAAVEDRA,2004). Tendo isso em vista, o presente estudo 

objetivou discutir com adolescentes de uma escola particular de Belém as consequências da 

prática de bullying, para que as possíveis dúvidas que tivessem fossem esclarecidas. Para isso, 

foi aplicado um questionário para 60 alunos, seguido da intervenção do grupo PET-farmácia 

através de palestras educativas sobre o tema e uma posterior avaliação dos alunos. No 

questionário inicial aplicado, 95 % dos alunos afirmaram saber o que é bullying; 60% afirmou 

que a prática de bullying ocorria exclusivamente nas escolas; 30% disse já ter presenciado 
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alguém sofrendo bullying; 10% declarou já ter praticado este ato; 10% afirmou não saber 

quais são as consequências dessa prática para a vítima; 98% acreditam ser possível acabar 

com a prática de bullying nas escolas, sendo que desses, 81% afirmaram que para isso ocorrer 

deve-se incluir no regimento escolar práticas antibullying. No questionário aplicado após a 

palestra ministrada pelos integrantes do grupo PET,  99% dos alunos souberam conceituar de 

forma adequada o que é o bullying, 70% afirmaram que a prática ocorre somente na escola; 

40% afirmaram ainda que as consequências dessa prática seriam a depressão, 31% o suicídio, 

além de transtornos psicológicos e abandono escolar (10% e 8%), respectivamente. Sobre o 

que poderia ser feito para acabar com a prática do bullying, 22% afirmaram que uma conversa 

com o agressor é importante, 17% afirmaram que seria necessário incluir no regimento 

escolar práticas antibullying e 14% afirmaram que deveria haver mais palestras como a que 

foi ministrada por integrantes do grupo Pet-Farmácia a eles. A partir dos resultados, foi 

possível perceber uma maior clareza nas ideias dos alunos acerca do tema, pois o momento 

aberto a questionamentos e dúvidas fez com que as principais ideias errôneas fossem 

corrigidas, estimulando a reflexão sobre o assunto, evidenciando a efetividade da ação. 

 

 

 

 

 

 



   
 

               126 

XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 

GRUPOS PET 

 

Amazônia: A Interatividade Científica e o Elo 

Multiprofissional em Prol da Sustentabilidade. 

 
12 e 13 de novembro | Universidade Federal do Pará | Belém-PA 

ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS INDÍGENAS NA REGIÃO 

NORTE DO BRASIL 

 

Karytta Sousa Naka
1
; Deisiane da Silva Mesquita

2
; Ananda do Socorro Espíndola Palheta

2
. 

Nadile Juliane Costa de Castro
3
. kaytinhasousa@hotmail.com. Castanhal, Pará. 

 

(1) 
Acadêmica do Curso de Graduação em Enfermagem; Faculdade de Castanhal (FCAT); Castanhal, Pará; E-

mail: 
(2)

 Acadêmica do Curso de Graduação em Enfermagem; Faculdade de Castanhal (FCAT); 
(3) 

Enfermeira, 

Mestre em doenças tropicais, especialista em saúde pública. Docente da Faculdade de Castanhal (FCAT). 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: População Indígena; Saúde da Criança; Nutrição do Lactente; 

Enfermagem. 

 

Nas últimas décadas, a prevalência de desnutrição em crianças menores de cinco anos 

apresentou redução considerável. No entanto, as populações vulneráveis como as indígenas e 

quilombolas, não seguiram tal redução, visto que a desnutrição ainda é um problema de saúde 

pública nessas populações.Segundo dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a Região Norte apresenta maior concentração da população indígena rural 

48,6%, tomando, esse problema, proporções alarmantes para essa região. A falta de 

atualização regular no sistema de informação impossibilita políticas públicas eficazes de 

prevenção, controle e tratamento da enfermidade, já que não revela a atual situação, podendo 

agravar o problema. Contudo, não se pode negligenciar os desafios existentes para promoção 

da saúde e minimização dos mecanismos causadores da desnutrição em crianças entre 6 meses 

a 2 anos nessa população. Logo, este estudo objetivou identificar o número de notificações 

sobre o estado nutricional de crianças indígenas residentes na Região Norte do Brasil. 

Pesquisa de caráter retrospectivo e descritivo, realizada a partir dos dados registrados no 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) sobre o estado nutricional, em 

relação ao peso por idade (P/I), de crianças indígenas entre 6 meses a 2 anos residentes na 

Região Norte do Brasil, no período correspondente de 2010 a 2014. No período pesquisado, 

houve um total de 8.884 crianças acompanhadas quanto ao estado nutricional P/I. Destes, 

mailto:kaytinhasousa@hotmail.com
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7.389 crianças se encontram eutróficas; 285 com peso muito baixo (PMB); 598 com peso 

baixo (PB) e 1.210 com peso elevado (PE).Por mais que a maioria das crianças esteja 

classificada como eutróficas, contatou-se um aumento anual considerável de PMB e PE para a 

idade. Em relação à PMB, em 2010, houve 4 casos, 18 em 2011, 21 em 2012, 88 em 2013 e, 

em 2014, 154 casos registrados, revelando um aumento de 150 casos entre 2010 e 2014. Em 

relação ao PE, houve o registro de 14 casos em 2010, 57 em 2011, 77 em 2012, 199 e 265 

casos em 2013 e 2014, respectivamente. Esses dados demonstram, de forma comparativa, a 

elevação de 251 casos entre 2010 e 2014. Percebeu-se um número significativo de crianças 

indígenas com peso muito baixo e com peso elevado para a idade nos últimos quatro anos. É 

importante que estudos quantitativos sejam realizados e gerem subsídios para os profissionais 

de saúde conhecer sua região e elaborarem metas para melhorar a qualidade de vida da 

comunidade. Diante desta realidade, os profissionais de saúde podem contribuir para a 

redução desses fenômenos, a partir da prática interdisciplinar voltada para a prática alimentar 

das crianças indígenas, enfatizando a educação em saúde com base nos recursos locais, a fim 

de alcançar a sustentabilidade a esse grupo populacional. 
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PALAVRAS-CHAVE: educação alimentar; interdisciplinaridade; sustentabilidade. 

 

A horta escolar é uma estratégia de educar para o ambiente, para a alimentação e para vida, na 

medida em que oportuniza que tais princípios sejam colocados em prática e incorporados à 

formação dos cidadãos em idade escolar. Nesse entendimento, a horta na escola é uma 

estratégia viva, capaz de: promover estudos, pesquisas, debates e atividades sobre as questões 

ambiental, alimentar e nutricional; estimular o trabalho pedagógico dinâmico, participativo, 

prazeroso, inter e transdisciplinar; proporcionar descobertas e gerar aprendizagens múltiplas 

(BARBOSA, 2009). Esta oficina tem por objetivo proporcionar ferramentas para o aluno e o 

professor vivenciarem a prática relacionada à produção de alimentos, construindo um 

conhecimento essencial para uma boa qualidade de vida. Além disso, busca integrar as 

diversas áreas do conhecimento através de temas transversais relacionados ao meio ambiente, 

saúde pública e consumo, por meio de atividades interdisciplinares. A “Horta Educativa” teve 

como lócus uma escola pública em Belém do Pará. Os equipamentos utilizados para 

preparação da horta foram: enxada, garrafas PET pós - consumo, esterco adubado e mudas de 

hortaliças variadas. As oficinas foram desenvolvidas por meio de metodologias participativas, 

de modo que toda comunidade escolar participasse do processo de desenvolvimento da horta, 

fomentando também a integração das diferentes disciplinas.  A equipe técnica que orientou o 

desenvolvimento desta proposta atuou por meio de oficinas temáticas sobre: “estudo do solo”; 

“produção de hortaliças”; “alimentação saudável”; “aproveitamento de garrafas PETs”; 

“consumo consciente” e “meio ambiente”. Paralelamente foram realizadas atividades 
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didáticas em sala de aula, para promover a problematização sobre educação ambiental e 

sustentabilidade na escola. Os alunos participaram de uma palestra sobre educação alimentar e 

nutricional realizada por uma nutricionista.  A comunidade escolar realizou uma visita ao 

espaço “Horta convivência”, localizada no espaço ITEC- Cidadão na UFPA. Cabe salientar 

que durante todo o desenvolvimento das oficinas lançaremos mão de uma avaliação 

processual e sistemática das ações. Os alunos participaram de todas as etapas de construção da 

horta, sendo os responsáveis pela manutenção diária dos canteiros. O projeto teve a 

participação de 60 alunos, 4 professores e 3 monitores vinculados ao Programa Mais 

Educação. Após o processo de conscientização e sensibilização os alunos perceberam a 

importância da horta na escola, ajudado assim na higiene e irrigação da mesma. As atividades 

desenvolvidas foram de fácil assimilação, os alunos mostram-se engajados e participativos, 

demonstrando interesse e entusiasmo pela atividade proposta. Podemos observar que a horta é 

de grande importância para a escola, um laboratório vivo de ensino e aprendizagem. Os 

resultados obtidos através de relatos escritos por alunos, professores e monitores, demonstram 

que as atividades realizadas contribuíram para reflexões sobre alimentação saudável, 

preservação ambiental e sustentabilidade. Isso possibilita a formação de jovens conscientes do 

papel que ocupam na sociedade e que posteriormente transformam-se em sujeitos 

multiplicadores do conhecimento, questionando até as atitudes de amigos e familiares. A horta 

educativa inserida no ambiente escolar é uma ferramenta eficaz na formação interdisciplinar 

do educando e no processo de ensino-aprendizagem. Percebeu-se nitidamente que os alunos 

participantes sinalizaram para uma mudança de seus hábitos alimentares e de consumo, 

preocupando-se mais com o meio ambiente, o que demonstra que estamos alcançado o 

objetivo proposto.  
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OS DEZ PASSOS PARA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Francisca de Sousa Alves
1
; Janice de Matos Frazão

1
; Elaine Cristiny Evangelista

2
. 

franciscadesousaalves19@gmail.com. Belém, Pará. 

 

(1) 
Acadêmica do Curso de Enfermagem da ESAMAZ; 

(2) 
Graduada e Licenciada Plena em Enfermagem e 

Obstetrícia pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Especialista em Urgência e Emergência (UFPA), Mestre 

em Enfermagem pela UFPA, Docente e orientadora da Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ). 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Nutrição; Educação; Prevenção. 

 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) é integrante da Política Nacional de 

Saúde, homologada em 1999, tem como propósito não só a garantia da qualidade dos 

alimentos consumidos no país, como também a promoção de práticas alimentares saudáveis, a 

prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais, além de ações Inter-setoriais que propiciem 

o acesso universal aos alimentos. Levar os alunos a conhecer seus próprios hábitos 

alimentares e desenvolver consciência crítica a respeito dos mesmos. Trata-se de um relato de 

experiência vivenciada na Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ), na 9° semana de 

enfermagem ocorrida no dia 14/05/2015, das 8 às 11 horas, realizada em sala de aula. A turma 

do quinto semestre do curso de graduação em enfermagem foi dividida em 2 grupos de dez 

alunos. Um grupo falou sobre na alimentação saudável na fase adulta, realizando medidas 

antropométricas (peso, estatura e circunferência da cintura), e palestras, e contou com a visita 

de 38 acadêmicos de diversas áreas e técnicos em enfermagem. O segundo grupo enfatizou a 

importância da alimentação saudável na fase da infância, realizando medidas antropométricas 

e palestras, e contou com a visita de 50 acadêmicos de diversas áreas e técnicos em 

enfermagem. O evento foi supervisionado por uma docente do curso de enfermagem auxiliada 

por uma nutricionista. No desenvolvimento da atividade os alunos manifestaram já saber 

acerca de algumas das informações que lhes apresentamos, porém possuíam dúvidas a 

respeito dos dez passos para alimentação saudável. As atividades dos grupos reforçaram a 

necessidade de uma boa alimentação como método preventivo de doenças, crendo ser a 
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educação em saúde um meio de promover a saúde integral. 
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REFLEXÕES A CERCA DE UMA OFICINA DE DISPOSITIVOS 

ADAPTATIVOS COM O USO DE MATERIAL RECICLAVEL E DE 

BAIXO CUSTO. 

 

Camila de Nazaré Alencar (UFPA); Jessica Monique Furtado Lima (UFPA); Kátia Maki 

Omura (UFPA). Camilaalencar206@yahoo.com.br. Belém, Pará. 

 

(1) 
Estudante de terapia ocupacional; Universidade Federal do Pará; 

(2) 
especialista em Desenvolvimento Infantil 

pela Universidade do Estado do Pará. Mestra em Neurociências pela Universidade Federal do Pará e doutora em 

neurociências pela Universidade de Nápoles Federico II com pesquisa voltada para a Doença de Parkinson, 

neuroreabilitaçao e estresse oxidativo. Atualmente professora da Escola Superior da Amazônia da disciplina 

Terapia Ocupacional na saúde física e professora substituta na Universidade Federal do Pará do curso de Terapia 

Ocupacional.
 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia assistiva; Terapia Ocupacional; Sustentabilidade.  

 

O conceito de sustentabilidade vem como uma forma de estimular a consciência ecológica e 

social de cada indivíduo, estimulando o cuidado com o meio ambiente. Nesse sentido, as 

adaptações de baixo custo, utilizadas como dispositivos que objetivam maximizar a 

funcionalidade e independência da pessoa com deficiência, são uma forma de utilizar matérias 

de baixo custo para a criação de dispositivos que garantem o uso do recurso de forma 

acessível e sustentável. O trabalho  caracteriza-se como um relato de experiência de uma 

acadêmica de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará, no formato proposto 

pela disciplina de atividades prático-aplicativas da grade curricular realizada na instituição 

onde foram feitos quatro encontros para o estudo e treinamento da adaptação. Durante a 

realização da atividade primeiramente os alunos obtiveram o arcabouço teórico sobre o 

assunto e em seguida colocaram em prática o uso do material. O processo de desenvolvimento 

da adaptação passou por todos os aspectos importantes na construção de um dispositivo 

adaptativo que são: análise da atividade, assimilação do problema, pesquisa do recurso 

e treino da adaptação na atividade. A adaptação confeccionada era de membros superiores e 

com o objetivo de auxiliar o individuo quanto a escrita. O material utilizado para este 

dispositivo foi o plástico, no qual, permitiu a formação da estrutura da adaptação onde foi 

mailto:Camilaalencar206@yahoo.com.br
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lixada para proporcionar uma estética desejável. Alem disso a adaptação foi recoberta com 

EVA e colocada velcros nas laterais onde possibilitou maior rigidez e segurança na adaptação. 

A partir da experiência foi possível observar que na construção de adaptações são necessários 

materiais com custos elevados, tornando-se um dispositivo pouco acessível à população de 

baixa renda. Desse modo, a oficina de dispositivos adaptativos proporcionou que os 

estudantes pesquisassem sobre materiais alternativos e de baixo custo que favorecessem um 

acesso mais igualitário a todos os que necessitam de um dispositivo adaptativo. Além disso, 

estimulou uma consciência ecológica onde deram ênfase a novas funções a materiais que de 

alguma forma, poderiam ter agredido o meio ambiente. Portanto a formação acadêmica é feita 

de construções de saberes teóricos e práticos onde proporcionam experiências significativas 

para o aluno. Desse modo, as oficinas estimulam a potencialidade criativa e inovadora dos 

estudantes favorecendo uma nova forma de olhar um material sem uso e dar a ele nova função 

proporcionando uma visão diferenciada em favor de um acesso mais igualitário e formando 

uma consciência social e ecológica.  
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SOROPREVALÊNCIA DA SÍFILIS EM GESTANTES DIAGNOSTICADA 

PELO TESTE DE VDRL 

 

Vanda Gonçalves de Oliveira
1
; Daniela Abrahim Soares

2
; Lucas Leal Coelho

3
; Ravenna 

Nascimento Coelho
4
; Prof. MSc. Maria das Graças Carvalho Almeida

5
. 

vandashimtt@hotmail.com. Belém, Pará. 

 

(1) 
Programa de Pós Graduação em Análises Clinica da Universidade Federal do Pará-UFPA; 

(2) 
Programa de Pós 

Graduação em Análises Clinica da Universidade Federal do Pará-UFPA-danielaabrahim@hotmail.com; 
(3) 

Centro 

Universitário do Estado do Pará- CESUPA- revennacoelho@hotmail.com; 
(4) 

Centro Universitário do Estado do 

Pará- CESUPA- luca_leal_coelho@hotmail.com; 
(r) 

Professora Adjunto 1 do Instituto de Ciências Biológicas, 

Centro Universitário do estado do Pará-CESUPA-gracacarvalho@cesupa.br. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sífilis em gestantes, Treponema pallidum, VDRL. 

 

A sífilis é uma doença crônica que possui evolução sistêmica, com características 

infectocontagiosas, tendo como agente etiológico o Treponema pallidu. É uma doença 

transmitida pela via sexual que na gestante pode levar a consequências desastrosas: durante o 

período gestacional pode levar ao o aborto e a morte intrauterina e, no caso do nascimento do 

feto, pode evoluir ao óbito neonatal ou deixar sequelas graves nos recém-nascidos. 

(SARACENI, 2005; M.S, 2011). A doença materna tem uma proporção de quanto maior o 

tempo de infecção, ou seja, quanto mais avançada ela se portar, inversamente será o risco de 

transmissão para o feto, conforme postulado por Saraceni (2005).  Segundo Wicher & Wicher 

(2001) há dois possíveis fatos para o desencadeamento da sífilis congênita. A primeira 

possibilidade é quando a mulher já tem sífilis e engravida, em contra partida da segunda 

chance que pode incidir em um caso no qual a mulher grávida se infecta com a espiroqueta. 

Os testes sorológicos são opções para a realização do diagnóstico da sífilis na ausência de 

manifestações clínicas. A partir da inoculação do Treponema pallidum no organismo 

(AVELLEIRA 2006). A portaria nº 33, de 14 de julho de 2005 que faz a inclusão da gestante 

na lista de agravos de notificação compulsória e apresenta como objetivos principais o de 

controlar a transmissão vertical do Treponema pallidum.  Assim sendo, este estudo propõem 

mailto:luca_leal_coelho@hotmail.com
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avaliar a incidência desta doença em gestantes que realizaram o VDRL no Laboratório de 

Análises Clínicas. Para compor o referencial teórico, foi realizado um estado com a análise 

dos resultados qualitativos do exame sorológico de VDRL realizados no Laboratório de 

Análises Clínicas Edison Abrahim em Belém-PA com 1.947 gestantes encaminhadas pelo 

programa GESTAR, com idade entre 14 e 44 anos, no período de janeiro a julho de 2011. Os 

dados obtidos foram autorizados pela gerência do laboratório com a condição de manter seus 

usuários no anonimato em atendimento a Resolução 196/96-CNS/MS. Os diagnósticos são 

clínicos epidemiológicos e laboratoriais. Dentre os 1.947 exames de V.D.R.L. realizados no 

Laboratório Edison Abrahim, em gestantes atendidas no programa gestar, no período de 

janeiro a julho de 2011, os resultados positivos alcançaram o percentual de 2,62%, que 

representam 51 grávidas enquanto que os resultados negativos foram de 97,38% 

(1.896/1.947).  As sorologias para VDRL distribuídas segundo a faixa etária e os bairros de 

Belém, mostrou maior prevalência de positividade em gestantes com idade entre 14 à 19 anos 

no bairro da Condor com 4,17% (2/48) e no bairro da Cremação com 3,70% (1/27), com a 

faixa etária de 20 à 24 anos, a maior prevalência foi no bairro da Sacramenta com 6,67% 

(6/90) e no bairro do Guamá com 4,58% (16/349), com a faixa etária de 25 à 29 anos a maior 

prevalência foi no bairro do Guamá com 3,94% (8/203) e no bairro da Sacramenta com 1,61% 

(2/124), com a faixa etária de 30 à 34 anos, a maior prevalência foi no bairro da Condor com 

3,45% (2/58) e no bairro da Sacramenta com 2,63% (1/38), com a faixa etária de 35 à 39 

anos, a maior prevalência foi no bairro do Guamá com 5,88% (3/51) e com a faixa etária de 

40 à 44 anos não houve ocorrência de resultados positivos. A sífilis congênita ainda é causa de 

morbimortalidade perinatal, apesar de ser previsível pelo diagnóstico e pelo tratamento 

maternos. Dos 1.947 testes sorológicos de VDRL realizados no período de janeiro a julho de 

2011, 2,62% apresentaram resultado positivo. De forma geral, o teste de VDRL, embora 

apresente limitações em função de reações falso-positivas em situações patológicas, é 

fundamental tanto como diagnóstico preventivo como no acompanhamento da infecção. 

(SANTANA et al, 2006). A pesquisa concluiu que a média de soropositividade em mulheres 

grávidas nos bairros estudados foi de 2,62%, com prevalência na faixa etária de 20 a 24 anos, 

resultados esses também apresentados em outros estudos realizados em diversas regiões do 
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Brasil. 
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TERRITÓRIO E SAÚDE UM NOVO ENIGMA PARA A ESTRATÉGIA 

DO CUIDAR 

 

Raymara Kerlly Ribeiro Pereira
1
; Izabele Santos de Oliveira

2
; Deisiane da Silva 

Mesquita²; Nadile Juliane Costa de Castro
3
. raymarabb@hotmail.com. Castanhal, Pará. 

 

(1)
Acadêmica de Enfermagem; Faculdade de Castanhal; Castanhal ; 

(2)
 Acadêmica de Enfermagem; Faculdade de 

Castanhal; Castanhal ; 
(3) 

Mestre em Doenças tropicais;Universidade do Estado do Pará. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Básica; Cuidado; Territorização. 

 

Segundo o ministério da saúde a Atenção Básica à Saúde é desenvolvida pelas equipes de 

Atenção Básica (equipes de saúde da família ESF- e outras modalidades de equipes de 

atenção básica), pelos Núcleos de Apoio as equipes de Saúde da Família (NASF), pelas 

equipes dos Consultórios na Rua e as de Atenção Domiciliar (Melhor em Casa). Todas 

realizam a atenção de uma população específica que está em um território definido. Assumem, 

portanto, a responsabilidade sanitária e o cuidado destas pessoas, e trabalham considerando a 

dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. A pesquisa foi realizada 

por métodos que de acordo Minayo (2001), é uma pesquisa qualitativa que trabalha com 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitude, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. É influenciada pelo positivismo, considerada que 

a realidade só pode ser compreendida com base na analise de dados brutos, recolhidos com 

auxilio de instrumento padronizados e neutros. No setor da saúde o território estrutura-se por 

meio de horizontalidades que se constituem em uma rede de serviços que devem ser ofertadas 

pelo estado a todo e qualquer cidadão com direitos e cidadania. Sua organização é 

operacionalizada através de espaços geográficos nacionais que se pautam pelo pacto 

federativo e por instrumento normativo, que assegura princípios e diretrizes do Sistema Único 

de Saúde, definidos pela constituição de 1988. A saúde pública utiliza a territorização, há 

alguns anos, como ferramenta de localização de eventos em processos de saúde-doença, em 
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unidade de saúde e demarcação de atuação. Essa forma é vista de forma restrita por geógrafos. 

Pois algema que a territorização é tautologia usada para impor a tudo e a todos, essa critica é 

bem vista, pois enriquece o debate sobre o tema “território e saúde’ e revelam usos de 

metodologias que analisa informações geradas pelo setor da saúde e simples espacialização, 

distribuição de doenças, serviços circunscritos à atuação do Estado (SOUZA, 2004). As 

diferentes concepções de território são expressas na prática de trabalho das estratégias de 

saúde, para entendermos a área de trabalho e a sua forma de organização, maneiras de como 

são estabelecidos os vínculos com a população e o território, é preciso entender o que é o 

território na saúde. Além disso, o trabalho de estratégia do cuidar pode ser realizado de forma 

interdependente, com respeito e complementação de conhecimentos, estabelecendo bases para 

uma consciência coletiva da problemática local ou de maneira independente, em que os 

conhecimentos individuais não geram conflitos e disputa pelo poder. 
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TRANSMISSÃO DOS VÍRUS DAS HEPATITES B E C ENTRE 

USUÁRIOS DE DROGAS ILÍCITAS 

 

Iago Fernando de Sousa Brasil
1
; Ísis de Oliveira Fidelles Costa

1
. 

Heloisa Marceliano Nunes
2
. brasil_iago@hotmail.com. Belém, Pará. 

 
(1) 

Estudante de Farmácia; Universidade Federal do Pará (UFPA); 
(2)

 Pesquisadora; Instituto Evandro Chagas 

(IEC). 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Hepatites virais; Transmissão; Fatores de risco. 

 

As hepatites virais que entre os seus agentes etiológicos os vírus das hepatites B (VHB) e C 

(VHC), possuem tropismo primário para o fígado e estão entre as principais doenças 

infecciosas em todo o mundo além de representarem um grave problema de saúde pública, 

estima-se que o número de pessoas infectadas para o VHB é superior a um terço da população 

mundial, enquanto que para o VHC existem cerca de 170 milhões de pessoas infectadas em 

todo o mundo (PELEGRINI; BARBANERA; GONÇALVES, 2007). O VHB pertence à 

família Hepadnaviridae, gênero Orthohepadnavirus, é um vírus envelopado com 

um capsídio de morfologia icosaédrica. O VHC pertence à 

família Flaviviridae, gênero Hepacivirus, possui um envelope lipídico e 

um capsídio icosaédrico. A transmissão dos vírus das hepatites B e C podem ocorrer de forma 

parenteral, percutâneo-mucosa, pós transfusional, sexual, vertical (mãe e filho), por 

procedimentos de diálise e por compartilhamento de agulhas e seringas. Com base nesses 

exemplos observou-se que os usuários de drogas ilícitas (UDI) estão mais predispostos a 

adquirir essas infecções, pois entre eles é comum o compartilhamento de materiais para o uso 

de drogas injetáveis (heroína) e inaláveis (cocaína, crack), além de uma maior vulnerabilidade 

sexual que resulta em práticas sexuais inseguras. Este trabalho teve como objetivo esclarecer 

ao público em geral como acontece a transmissão do VHB e VHC entre usuários de drogas 

ilícitas, onde revisamos publicações nas bases de dados: SCIELO, BVS, LILACS, PubMed e 

Science Direct. As hepatites B e C apresentam grande potencial de transmissibilidade e 
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capacidade de atingir variados grupos populacionais, devido apresentar risco de transmissão 

por diversas vias. Sabe-se que o VHB está presente em grande quantidade no sangue, e que é 

aproximadamente dez vezes mais infectante do que o VHC (FERREIRA; SILVEIRA, 2004), 

para Focaccia e Veronesi (2005), a principal via de transmissão do VHC é o sangue 

contaminado. O presente estudo realizado com base na literatura referente às vias de 

transmissão considerou o grupo de maior risco de contaminação, os usuários de drogas ilícitas 

que compartilhavam material cortante ou perfurante, como agulhas, canudos e cachimbos para 

inalação do crack (o cachimbo feito de alumínio pode provocar lesões na boca e no nariz dos 

usuários) os quais podem servir de veículo transmissor, pois estão mais vulneráveis à 

contaminação do VHB e VHC. Além disso, notou-se entre os artigos revisados, um 

comportamento sexual de risco, considerando a troca constante de parceiros, a relação sexual 

desprotegida, e a diversidade de relações sexuais. Estudos como os realizados nos Estados 

Unidos da América e no Brasil indicam este comportamento sexual como considerável fator 

de risco para a transmissão do VHB entre os UDI (RICH, 2006). Outro estudo, financiado 

pelo Instituto Americano de Saúde e pela OMS, foi publicado online pela revista médica 

britânica “The Lancet”. Seus autores incluíram dados de 77 países sobre a hepatite C e 59 

países sobre a hepatite B, o qual estimou que, em média, 67% dos usuários de drogas 

injetáveis foram expostos ao vírus da hepatite C no mundo, o equivalente a cerca de dez 

milhões de pessoas (MACLACHLAN, 2014). Com base na literatura revisada foi possível 

identificar uma elevada prevalência das infecções pelo VHB e VHC entre os usuários de 

drogas ilícitas, isso provavelmente se deve a associação dessas infecções a fatores sociais e 

parenterais. Constituindo também um problema de saúde pública. Logo, é preciso maior 

direcionamento de medidas de prevenção, situação vacinal e controle da transmissão dessas 

infecções entre essa população de usuários de drogas ilícitas.  
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GEODIVERSIDADE DOS MUNICÍPIOS: AJURUTEUA, BRAGANÇA, 

CAPANEMA, CASTANHAL, SALINÓPOLIS, TRACUATEUA, VIGÍA E 

VISEU 
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(2) 
Professor; Universidade Federal do Pará. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Domínios geoambientais; unidades geológico-ambientais; NE do 

Pará. 

 

Geodiversidade é definida pela Compania de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) como o 

estudo da natureza abiótica, constituída pela geologia (minerais, rochas, estruturas, fósseis), 

geomorfologia (formas e processos) e solos, que propiciam o desenvolvimento da vida na 

Terra, levando como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o educativo e o 

turístico. Este trabalho descreve aspectos de geodiversidade dos munícipios de Ajuruteua, 

Bragança, Capanema, Castanhal, Salinópolis, Tracuateua, Vigía e Viseu, localizados no NE  

do Pará, além de ressaltar potenciais geoturísticos e unidades de conservação com intuito de 

propagar o conhecimento e a importância deste tema à comunidade leiga. Para o entendimento 

da geodiversidade, é necessário dividir o território em domínios geoambientais, que são 

subdivididos em unidades geológico-ambientais. Dessa forma, é possível agrupar unidades 

litológicas semelhantes quanto ao uso e ocupação dos terrenos em que ocorrem. Realizou-se 

levantamento bibliográfico, em conjunto com análise de mapas temáticos que exibem a 

distribuição espacial dos domínios geoambientais e das unidades geológico-ambientais da 

área em questão. Os municípios de Vigía, Ajuruteua e Salinópolis encontram-se no Domínio 

dos sedimentos cenozoicos inconsolidados ou pouco consolidados, depositados em meio 

aquoso, sendo que Vigía relaciona-se à planícies fluviolacustres e os demais à planícies 

marinho- costeias. O Domínio Geomorfológico corresponde às Planícies Costeiras do NE do 
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Pará, onde predominam Solos de Mangue e Gleissolos Sálicos. Já os municípios de Bragança, 

Capanema e Castanhal encontram-se no Domínio geoambiental dos sedimentos cenozoicos 

pouco a moderadamente consolidados associados a tabuleiros, onde foi definida a Unidade 

geológico-ambiental denominada Alternância Irregular entre Camadas de Sedimentos de 

Composição Diversa (Arenito, Siltito, Argilito e Cascalho). Relacionam-se ao Domínio 

Geomorfológico dos Tabuleiros da Zona Bragantina, onde predominam Latossolos Amarelos 

Distróficos. Tracuateua e Viseu inserem-se nos Domínios dos complexos granitoides 

deformados e não deformados, respectivamente, cujas Unidades geológico-ambientais foram 

definidas com base na tipologia dos granitoides. Em Tracuateua ocorrem granitoides 

peraluminosos e em Viseu, granitoides subalcalinos. O Domínio geomorfológico corresponde 

à Superfície do Rio Gurupi, predominando Argilossolos Amarelos Distróficos. Os municípios 

de Castanhal, Capanema, Vigía, Bragança, Salinópolis e Ajuruteua mostram aspectos 

relativamente semelhantes quanto à geologia, cujo contexto é das  formações Pirabas e 

Barreiras, além dos sedimentos Pós-Barreiras, em que a variação natural da geomorfologia 

parece controlar a geodiversidade desses municípios. Por outro lado, os municípios de 

Tracuateua e Viseu apresentam aspectos geológicos diferentes dentro da região NE do Pará, 

visto que estão associados à Superfície do Rio Gurupi, onde os processos de erosão fluvial 

fazem aflorar unidades proterozoicas em meio à cobertura fanerozoica. A região NE do Pará é 

importante economicamente, visto que contem importantes minas de calcários, utilizados para 

fabricação de cimento e corretivos de solo, assim como abundantes concreções lateríticas, e 

granitos industriais com potencial para construção cívil, além de extensos manguezais e 

canais de maré, importantes fontes de renda local. Destaca-se o potencial geoturístico, devido 

às belas praias e cidades históricas, porém, fazem-se necessárias políticas de preservação da 

geodiversidade, visto que a região é o principal destino da população durante o veraneio, 

causando ocupação desordenada e poluição de recursos naturais relacionados ao meio 

abiótico. 
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OFICINA LÚDICA: APRENDENDO ATRAVÉS DA DINÂMICA A 

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS. 
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Estudante – Universidade Federal do Pará. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Metodologia; Alunos. 

 

A relação ensino-aprendizagem sempre foi tema de discussão no meio educacional, visto que, 

tanto os professores como alunos levantam questões pertinentes quando o assunto é a 

aprendizagem. No ensino de Química, então, esse assunto torna-se ainda mais desafiador e; 

um dos desafios é a terminologia utilizada. A abordagem de assuntos relacionados à tabela 

periódica é o precursor nas atividades em Química, porém, complexo muitas vezes. Mahan e 

Myers (1995, p. 353) conceitua a tabela periódica como “Um grande número de propriedades 

físicas e químicas que varia periodicamente com o número atômico”. A partir deste conceito 

percebemos que, muita das vezes, ensinar Química é algo complexo, fazendo-se de grande 

importância o lúdico no contexto educacional. Partindo desse pressuposto, esse estudo busca 

oferecer uma metodologia, de modo a auxiliar o docente, levando o ensino de Química 

através da dinâmica do lúdico, com enfoque no estudo da tabela periódica. A oficina foi 

realizada nos dias 21, 28 de setembro e 05 de outubro de 2015 na escola Presidente Castelo 

Branco situada na cidade de Paragominas-Pa. Sendo aplicada para seis turmas do 1º Ano do 

Ensino Médio, com duração de 12 horas. No dia 21 de setembro foi apresentada a proposta 

dos lúdicos: Amarelinha Periódica, Bingo Periódico, e Dama Periódica. Enquanto que no dia 

28 de setembro foram confeccionados pelos alunos os jogos, os quais foram aplicados no dia 

05 de outubro; a oficina foi encerrada com um questionário aplicado com os alunos.  

Descrição dos jogos: Amarelinha Periódica: Em cada quadrinho temos o símbolo dos 

elementos, nomes dos elementos e número atômico. As peças ficam dispostas em ordem 
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crescente de número atômico; para jogar são necessários dois participantes; Bingo Periódico: 

Cada cartela tem espaço para oito elementos e em seu centro fica disposto o Modelo Atômico 

de Rutherford. Em cada quadrado do bingo só existem os símbolos dos elementos. A cartela é 

preenchida marcando com o número atômico e nome do elemento; Dama Periódica: O 

tabuleiro é composto por elementos da tabela periódica, sempre seguindo a ordem crescente 

de número atômico, em que cada conjunto de elementos deve ficar de frente para adversário; 

além disso, a cada “casa” percorrida os competidores têm que falar o nome do elemento 

pertencente à casa. Em seguida, os alunos responderam ao seguinte questionário: É possível 

obter conhecimento através dos lúdicos apresentados? Sim (  ) ou Não (  ); Qual o conceito 

para a proposta de ensino aplicada na oficina: regular, bom e excelente?. Desde o inicio da 

oficina os alunos mostraram uma grande recepção, visto que, segundo eles, o ensino de 

Química é muito complexo e de difícil compreensão; o que demonstra a necessidade da 

criação e aplicação de novas metodologias, a fim de integrar o ensino tradicional ao novo, 

sendo a prática lúdica ferramenta essencial em todas as fases da aprendizagem, já que 

segundo Soares (2008, p. 05) “O ludismo permanece com o ser humano até na fase adulta, 

mudando-se logicamente os tipos de brinquedo e os tipos de brincadeira”. Foi possível obter 

um bom resultado com a metodologia aplicada, uma vez que os alunos mostraram ter 

adquirido conhecimento consolidado com assunto abordado, além de demonstrarem interesse 

em participar e em aprender. Quanto ao questionário 100% disseram que é possível obter 

conhecimento através dos lúdicos apresentados. Já sobre o conceito da proposta de ensino 

aplicada, 95% disseram ser excelente e 5% bom, não havendo respostas para o quesito 

“regular”. É necessário aos educadores irem além da sala de aula, a fim de buscar novas 

metodologias de ensino, facilitando o convívio com os estudantes, e desta forma, 

familiarizando-se com a linguagem corriqueira do aluno. A proposta apresentada se mostrou 

eficiente uma vez que os resultados obtidos foram satisfatórios e mostraram a importância da 

elaboração de aulas dinâmicas por meio de atividades lúdicas. 
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VEGETAIS: CONSUMO ENTRE ESTUDANTES DO INSTITUTO 

FEDERAL DO PARÁ – CAMPUS CASTANHAL 
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PALAVRAS CHAVES: Vegetais, Alimentação, consumo. 

 

O ambiente escolar é um importante local para a formação de bom hábitos alimentares e para 

a educação nutricional. Dessa forma a escola torna-se um espaço onde se deve estimular o 

consumo de alimentos com elevada qualidade nutricional, uma vez que é na infância que 

podem ser incorporados praticas alimentares, difíceis de serem modificadas na idade adulta. 

(GOUVEIA, 1999). Há possibilidades que uma maior oferta de consumos e hortaliças, pelos 

alunos sejam assegurada com a devida incorporação de alimentos minimamente processados 

as refeições dos programas alimentares que vigoram atualmente no Brasil. (SANCHES,2002). 

O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará- 

IFPA Campus Castanhal, com as coordenadas latitude 01° 17’ 38” e longitude 47° 55’ 35”. A 

pesquisa foi realizada com alunos do campus, esta teve como objetivo verificar a dieta 

alimentar dos estudantes, através da frequência semanal de consumo dos vegetais expostos, e 

os mais consumidos dentro e fora do instituto. Por método de entrevistas foram aplicados 150 

questionários. Foi disponibilizado sete opções de vegetais com espaços para assinalar suas 

preferencias, importância, maior consumo dentro e fora da instituição, de acordo com suas 

respectivas classes. As classes escolhidas foram: Hortaliças frutos: abóbora, berinjela, chuchu, 

maxixe, pepino, pimentão e tomate. Hortaliças tuberosas: batata, batata-doce, beterraba, 

cenoura, gengibre, macaxeira e nabo. Hortaliças folhosas: alface, cebolinha, chicória, coentro, 
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couve, espinafre e repolho. O programa utilizados para o desenvolvimento dos gráficos foi a 

planilha eletrônica “Excel”. A amostra constituiu-se de 150 estudantes entrevistados, 51% 

pertencente ao sexo feminino e 49% ao sexo masculino. A tendência de elevação da renda da 

população brasileira, atrelado ao aumento da faixa etária, assemelhando-se aos padrões 

existentes em países desenvolvidos, é inegável, e juntamente com essa tendência a evolução 

dos hábitos alimentares, que procuram tornar-se mais saudáveis, segundo (DRESCH et al 

2010). Houve afirmação de 55% dos entrevistados em relação a influencia da sua renda na 

introdução desses alimentos na sua dieta alimentar. Com base em analisar frequência do 

consumo semanal de vegetais entre os estudantes podemos observar que o maior consumo 

desses alimentos se da no geral três vezes por semana entre os entrevistados.  A variação 

desses alimentos no dia a dia do ser humano é de grande importância, pois cada vegetal possui 

sua particularidade de nutrientes, comer bem e corretamente é essencial para uma boa 

qualidade de vida, e por essa razão foi realizado o questionário da variação dos vegetais na 

alimentação dos estudantes e onde eles mais consumiam se em casa ou no IFPA.  Quando 

perguntados sobre a variação de vegetais no seu cotidiano 75% dos entrevistados 

responderam que havia essa variabilidade de alimentos e que o consumo maior é em suas 

casas. Dentre do tema abordado foi feito o questionamento do uso do agrotóxico na produção 

de alimentos como os vegetais e diante da eficácia desses produtos no combate de pragas, 

doenças e ervas daninha nos plantios, apenas 16% dos alunos responderam que o uso desses 

produtos era necessário nos cultivos. Pode ser observado que apenas há diferenças de 

proporções nos resultados, pois os mesmos apontaram tanto no que diz respeito à preferencia 

quanto o modo mais consumido para os alimentos in natura apontando 46% de preferencia e 

57% para o consumo com mais frequência. Grande parte dos estudantes tem o hábito de 

consumir vegetais. Porém, com maior frequência em seus lares e não no IFPA Campus 

Castanhal. Mostrando que deve haver uma atenção especial nesse ponto; visto que o próprio 

Campus é conhecido por cultivo e manejo de vegetais entre outros. 
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TAUJIJU, BAIA DO SOL, MOSQUEIRO, BELÉM/PA. 
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PALAVRAS-CHAVE: Região Amazônica; Comunidade Ribeirinha; Carência.  

 

Diversas famílias ribeirinhas da Região Amazônica vivem em precárias condições, mesmo 

estando próximas das suas respectivas capitais, são completamente isoladas, principalmente 

no que se refere aos padrões de saneamento básico, disponibilidade de energia elétrica e água 

potável. Acarretando em vários problemas sociais que afetam entre outras coisas o direito a 

uma educação que possa transformar suas realidades, garantido um futuro menos desigual 

para si e para os seus descendentes. Esse estudo preliminar poderá servir como base para 

inferências mais aprofundadas acerca do modo de subsistência de uma comunidade ribeirinha 

amazônica, refletindo positivamente em prol de medidas que poderão melhorar a qualidade 

devida dos moradores das mesmas. Como exemplo, entender o manejo de peixes ornamentais, 

que poderia aumentar significativamente suas rendas familiares, pois a Bacia Amazônica é o 

maior fornecedor mundial de peixes de água doce e que as exportações renderam pra Manaus 

mais de 2 milhões de dólares em 1991.  A pesquisa tem como objetivos entender a realidade e 

condições de vida, e procurará identificar os principais problemas enfrentados no cotidiano da 

Comunidade Ribeirinha de Taujiju, Mosqueiro, Baia do Sol, Belém/Pará. Nessa pesquisa 

foram avaliadas 10 famílias, composta por 20 adultos, considerados os provedores e 28 filhos 

com idades que variavam de 11 meses a 19 anos de idade da Comunidade Ribeirinha 
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denominada Taujiju, localizada no Distrito de Mosqueiro, mais especificadamente na Baia do 

Sol, Belém/Para. A pesquisa é de caráter quantitativo que traduz-se por tudo que pode ser 

quantificável, por termos como fonte primária para obtenção dos dados sobre a comunidade. 

E se deu a partir da aplicação de um questionário semiestruturados com questões que foram 

organizadas em planilhas de caráter sócio econômico e sócio ambiental. Observou-se que a 

média de filhos de cada família é de 2,8, sendo que o menor número de filhos por família foi 2 

e o maior foi 6. Todos os Pais dependem da pesca do camarão e da coleta de açaí, sendo que 

esses produtos são vendidos na Baia do Sol e a renda mensal varia de 200 a 300 reais por mês. 

Em relação ao nível de escolaridade dos Pais, observou-se que 83% possuem o Ensino 

Fundamental Incompleto, 11% são analfabetos e apenas 6% têm o nível Médio completo. 

Com relação ao grau de escolaridade das crianças, percebeu-se em alguns casos o 

descompasso entre a idade recomendada e a idade real desses adolescentes nas séries. Vimos 

jovens de 19 anos na 6° série do nível fundamental e 4% das crianças da comunidade nunca 

frequentaram uma escola. Percebeu-se como principais dificuldades enfrentadas pela 

comunidade a falta de Energia Elétrica, Água potável, Assistência à Saúde e acesso a 

Educação, pois nem sempre o transporte fluvial disponibilizado pela prefeitura vem buscar as 

crianças para irem à escola localizada a aproximadamente 40 minutos de barco a motor da 

comunidade. Toda essa lacuna referente a educação básica, faz com que a comunidade não 

tenha uma preocupação referente a saneamento, questões ambientais e mesmo de qualidade de 

vida para o futuro relacionado a saúde. Concluiu-se que a comunidade de Taujiju consegue 

obter recursos para a subsistência basicamente da pesca do camarão e coleta do açaí e que 

enfrentam problemas diários de escassez de água potável, energia elétrica, saneamento básico, 

qualidade ambiental e acesso a educação e saúde.  
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CONTABILIDADE AMBIENTAL: UM ESTUDO SOBRE A SUA 

APLICAÇÃO NAS MAIORES EMPRESAS DO ESTADO DO PARÁ 
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PALAVRAS-CHAVES: Gestão ambiental; sustentabilidade; responsabilidade ambiental. 

 

 Diante do crescimento da problemática ambiental em escala global, a busca por ações com o 

objetivo da incorporação da sustentabilidade em nosso dia-a-dia está cada vez maior. Para 

Tinoco e Kraemer (2008), a Contabilidade Ambiental é mais ambiciosa que a contabilidade 

tradicional, tendo em vista que busca conhecer as externalidades negativas, registrando, 

mensurando, avaliando e divulgando todos os eventos ambientais. O objetivo deste trabalho 

foi pesquisar se a Contabilidade Ambiental está sendo aplicada nas maiores empresas do 

Estado do Pará, considerando ser este o segundo maior estado do País e que compreende 

cerca de 90% da floresta amazônica, portanto, possuindo uma importância fundamental no 

ecossistema amazônico, logo, para todo o País, e até mesmo para o planeta. Os procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa se apoiam nos fundamentos propostos por Malhotra 

(2001) e Copper e Schindler (2002). Desta maneira, ela pode ser classificada com 

exploratória, tendo em vista que se busca descobrir ideias e dados para melhor compreensão 

do fenômeno em tela. A coleta de dados foi realizada por meio de Survey, que pode ser 

descrita como a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população alvo, por meio 

de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário (PINSONNEAULT; 

KRAEMER, 1993). Os questionários compostos foram enviados, via e-mail, para o 

departamento de contabilidade das 35 maiores empresas do Estado do Pará ,segundo a revista 

Valor em sua edição de 2013, porém 15 foram respondidos, os quais comporão a amostra 

desta pesquisa. Os resultados obtidos com os questionários aplicados demonstram pouco 
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conhecimento sobre a variedade de informações relevantes que a contabilidade ambiental 

fornece, pois apenas 27% das empresas selecionadas responderam que a aplicam frente a 73% 

que não aplicam, portanto o maior número das maiores empresas do Pará ainda não utilizam a 

contabilidade ambiental como forma de gestão. Contudo, foi questionado qual o motivo para a 

não aplicação, desta ferramenta, 47% responderam pela incipiência do tema no Brasil, 

enquanto 38% responderam pela falta de pesquisas acadêmicas sobre o assunto e 15% pela 

não necessidade de aplicação. Este resultado mostra que é necessário uma maior exploração 

sobre o tema contabilidade ambiental, com participação conjunta de universidade e empresa. 

Assim conseguir-se-á avançar neste campo, demonstrando os benefícios que a utilização da 

contabilidade traz ao gerenciamento ambiental. Esta pesquisa buscou pesquisar e incentivar a 

aplicação da contabilidade ambiental pelas empresas do Estado do Pará motivando-as uma 

maior responsabilidade ambiental. Dentro desse contexto, teve também como objetivo 

estimular pesquisas sobre o tema para que o conhecimento da relevância da aplicação da 

contabilidade ambiental seja discutido dentro das empresas. 
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Desde o período colonial a Amazônia desperta atenção pela riqueza de recursos da floresta. 

Durante séculos projetos de exploração e ocupação provocaram mudanças nas culturas locais, 

tanto pela introdução de produtos ou migrantes atraídos para a região, quanto pelas estradas, 

que modificaram completamente nossa paisagem. A constatação de insucesso de muitos 

desses projetos tem conduzido a discussão sobre novos usos objetivando a conservação 

ecológica da Amazônia, através do avanço da ciência nas diversas áreas, e propondo uma 

análise que modifique o olhar diante da região. Nossa pesquisa analisa o cenário amazônico 

através da lente do brasilianista Charles Wagley (1913-1991), destacando como esse 

antropólogo defendeu a implantação de políticas públicas baseadas no saber local, e sua 

preocupação em formar especialistas, principalmente amazônidas, para serem estes os 

gestores do desenvolvimento da região. Análise documental/bibliográfica buscando identificar 

a participação de Charles Wagley em pesquisas e na formação de especialistas voltados para a 

compreensão da Amazônia. Charles Wagley sempre percebeu que a exótica magnificência da 

floresta tropical desviou as atenções sobre o modo de vida das populações tradicionais. 

Trabalhando diretamente nos planos da UNESCO para a criação do Instituto Internacional da 
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Hiléa Amazônica, nos anos 1940, foi considerado um pioneiro nos estudos ecológicos 

(DOMINGUES e PETITJEAN, 2005) e suas obras ressaltam a perspectiva antropológica com 

ênfase na interdisciplinaridade, fortalecendo a chamada “Antropologia Aplicada” (SÁ, 2014). 

O livro “Uma Comunidade Amazônica: estudo do homem nos trópicos”, resultado de 

pesquisa realizada em Gurupá, contou com a colaboração do antropólogo Eduardo Galvão, do 

médico Edward Catede Pinheiro e do jornalista Dalcídio Jurandir e defende o conhecimento 

local como fundamental para um desenvolvimento econômico que respeite aspectos sociais e 

culturais dos ribeirinhos. Objetivando garantir a produção de conhecimentos adequados à 

região Wagley criou nos Estados Unidos programas de investigação e formação 

interdisciplinar focada na América Tropical, onde centenas de brasileiros e americanos 

capacitaram-se como especialistas no estudo da Amazônia (SCHMINK 2014). Wagley 

considera a importância do saber cientifico para um planejamento sustentável da Amazônia, 

conjugado ao conhecimento das populações locais e, já nos anos 1970, denuncia uma 

desregrada devastação das florestas que se expande com um fluxo econômico desleal, voltado 

ao acúmulo de capital dos grandes proprietários de terras. Os dizeres de Wagley expressam 

sua insatisfação com o modelo de desenvolvimento proposto pelos governos centrais para a 

Amazônia, que até os dias de hoje sofre planejamentos inadequados ao desenvolvimento 

sustentável: “Se é que o Brasil deseja sinceramente desenvolver a Amazônia, ele vai ter que 

investir no efetivo humano científico tanto quanto na construção de rodovias.” (Wagley, 

1988). A partir das leituras concluímos que a participação de Charles Wagley foi fundamental 

para o entendimento da região amazônica no âmbito acadêmico, sendo referência 

indispensável para quem pretende entender o passado e o presente desta região. Em sua 

abordagem destaca a importância do conhecimento local, adquirido pela experiência 

acumulada acerca do meio natural, complementado pela capacitação técnica de especialistas 

em/na região Amazônica e desta forma, educação e formação passam a ser a prerrogativa para 

o estabelecimento de um desenvolvimento eficiente da região. 
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O espaço amazônico está inserido em uma complexa rede de relações, onde tempos lentos e 

rápidos estão imbricados. A instalação de grandes empresas no território amazônico tem 

revelado uma utilização oportunista das vantagens que alguns municípios apresentam, 

sobretudo fiscais e locacionais. Deste modo, aponta-se uma indagação acerca de um desses 

municípios que tem recebido atenção de grandes empresas: Itaituba, polo da Região de 

Integração do Tapajós, no sudoeste paraense, está em evidência? A partir desta indagação, o 

presente trabalho tem o intuito de analisar e compreender a dinâmica espacial do Município 

de Itaituba, sobretudo a partir da logística desempenhada por empresas ligadas ao 

agronegócio, verificando se a configuração socioeconômica conferida ao município o coloca 

em evidencia na Amazônia paraense. Destaca-se que a pesquisa não contou com 

levantamentos in loco, pautando-se somente em dados secundários coletados em artigos e 

livros acadêmicos, bem como em sites de pesquisa e sites oficiais: Prefeitura do Município de 

Itaituba e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ademais, lançou-se mão 

do aporte teórico-conceitual empreendido por Santos (1996; 2013) de modo a auxiliar na 

análise da dinâmica espacial de Itaituba. Itaituba tem sua economia pautada em quatro 

feições: agroindustrial, industrial, mineradora e de serviços. Entretanto, no ultimo decênio o 

setor agroindustrial tornou-se o catalisador da economia municipal. Duas indústrias são 

responsáveis pela mudança na configuração territorial de Itaituba, a saber: Cargill e Bunge. 
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Aquela instalou em Miritituba, um distrito de Itaituba, um projeto que almeja aumentar o 

fluxo de mercadorias para as demais regiões. Trata-se da Estação de Transbordo de Cargas 

(ETC), um projeto que visa dinamizar o fluxo de mercadorias, sobretudo de grãos, de Itaituba 

até o porto da Cargill em Santarém. A escolha de Itaituba para a instalação do referido fixo 

espacial está associada à posição geográfica assumida pelo município, estratégica no processo 

de escoamento dos grãos. A outra multinacional, Bunge, presente na dinâmica de Itaituba, da 

mesma forma, implanta um mecanismo para o seu desenvolvimento no município. No ano de 

2013, através de parceria com a Empresa Maggi, criou a Navegações Unidas Tapajós Ltda. 

(Unitapajós), cujo objetivo consistia em criar 90 barcaças, além de outras estruturas, com o 

intuito de aumentar o fluxo de grãos através da hidrovia Tapajós-Amazonas até o porto de 

Santarém. De acordo com proprietários da empresa, uma barcaça transporta 200.000t, 

diminuindo o congestionamento na rodovia BR-163, já que para atingir tal meta teriam que 

ser utilizados 800 caminhões.  Segundo o planejamento das empresas, a meta seria de 

exportar, até 2016, mais de três milhões de toneladas de grãos (NINI, 2014; MATOS, 2014). 

O município absorve grande parte dos investimentos direcionados a Região de Integração do 

Tapajós e seu PIB, apresentado na quantia de 7.516, é consideravelmente superior à maioria 

dos municípios da RI Tapajós: Aveiro 3.352, Rurópolis: 3.341, Trairão: 4.525, Jacareacanga 

6.689, ficando atrás apenas de Novo Progresso 8.819 (ADT, 2014). Este relatório revela que 

mesmo a região tendo uma média de crescimento maior que o Brasil, este crescimento se 

mantém abaixo quando comparado ao Pará. Assim, pode-se dizer que a partir do capital 

multiglobalizado, o município de Itaituba está em evidência, sobretudo em face da dinâmica 

espacial conferida por tais empresas. Porém, em relação aos aspectos sociais do Município, 

notam-se perspectivas muito aquém de um polo que possui altos investimentos econômicos. 

Necessita-se, portanto, de uma politica de ordenamento territorial endógena, associando os 

diferentes interesses dos atores sociais do município. 
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A região Nordeste é atualmente a terceira maior economia do Brasil entre as grandes regiões. 

Sua participação no Produto Interno Bruto brasileiro foi de 13,4% em 2011. As maiores 

economias da Região Nordeste são, respectivamente, Bahia, Pernambuco e Ceará, estados que 

concentram, juntos, 8,5% do PIB nacional. A região Nordeste goza desde o final da década de 

2000 de um forte crescimento econômico. Mesmo durante a crise econômica mundial de 

2008-2009 a Região apresentou aumento no PIB: enquanto o PIB do Brasil recuou 0,2% em 

2009 o PIB de Pernambuco cresceu 3,8%; o PIB do Ceará, 3,1%; e o PIB da Bahia  1,7% [5]. 

O presente trabalho tem por finalidade caracterizar e analisar os mecanismos relacionados ao 

intenso desenvolvimento da economia nordestina nos últimos anos. Nessa perspectiva, 

correlaciona-se, ainda, o progresso social exibido por esta região. Procura-se mostrar a 

importância cada vez maior da economia e das atividades econômicas da região Nordeste 

dentro do contexto nacional e seu rumo para tornar-se a segunda maior economia entre as 

regiões brasileiras. Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados artigos com 

conteúdos relacionados ao aqui apresentado, fazendo-se uma análise bibliográfica destes a 

partir dos dados expostos, bem como pesquisas na internet em sites específicos e voltados 

para as áreas de Geografia e Economia. Também utilizou-se de literatura técnica 

especializada, tendo em vista a caracterização e dimensionamento do espaço geográfico e 

econômico. A participação percentual de cada uma das cinco grandes regiões brasileiras no 

mailto:cassianocardoso703@yahoo.com.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_econ%C3%B4mica_de_2008-2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_econ%C3%B4mica_de_2008-2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia


   
 

               158 

XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 

GRUPOS PET 

 

Amazônia: A Interatividade Científica e o Elo 

Multiprofissional em Prol da Sustentabilidade. 

 
12 e 13 de novembro | Universidade Federal do Pará | Belém-PA 

PIB nacional entre os anos de 2002 e 2010 e o crescimento dos PIBs do Brasil e do Nordeste, 

nesse mesmo período, mostram que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste alcançaram 

maior participação no PIB brasileiro em detrimento das economias das regiões Sul e Sudeste, 

com a economia nordestina apresentando aumento superior à média nacional. Vale ressaltar 

ainda que entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2013 o Nordeste liderou o crescimento do 

Brasil. Nesse período a atividade econômica da região cresceu 2,1% em relação ao trimestre 

finalizado em novembro de 2012, no qual houve incremento de 0,7% na mesma base de 

comparação [4]. Diversos indicadores confirmam a continuidade da tendência positiva de 

aumento da participação da região no PIB nacional, de elevação do PIB per capita e de 

incremento do volume de investimentos direcionados para os Estados nordestinos [4]. O 

Nordeste é a região com maior avanço no que se refere à diminuição da pobreza extrema, 

tendo aumento expressivo também no seu PIB per capita. Esses importantes e notáveis 

avanços exibem um a tendência do novo cenário nordestino. No entanto, ainda persistem 

muitas deficiências sociais. Pelos dados e análises aqui apresentados pode-se verificar o 

dinamismo econômico pelo qual a região Nordeste do Brasil tem passado, sobretudo a partir 

dos anos 2000. Nesse contexto de diversificação da atividade econômica alia-se a elevação da 

qualidade de vida de seus habitantes, ainda que muito precise ser feito nesse quesito. O novo 

momento econômico, de caráter mundial, tem sido de muitas incertezas; no entanto certas 

tendências mostram-se confirmativas, como é o caso da ascensão do Nordeste a um novo 

patamar na economia brasileira. 
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No âmbito da Geografia Urbana, muito se discute sobre a divisão entre o centro e a periferia 

das cidades. Sempre se procura caracterizar a estrutura e a dinâmica de cada uma dessas áreas 

urbanas. No caso específico de Belém, cabem algumas questões: como se organiza o centro 

urbano e o centro histórico? Qual a delimitação? O presente trabalho tem por objetivo 

delimitar e caracterizar o centro urbano e o centro histórico de Belém, tendo como critério as 

atividades socioeconômicas e o aspecto topográfico do sítio. A metodologia utilizada inclui: 

(a) revisão teórica de conceitos utilizados em geografia urbana; (b) trabalhos de campo para 

caracterização de centralidade urbana; e (c) confecção de mapa temático. O centro urbano 

corresponde a uma área do interior da cidade capaz de concentrar uma grande quantidade de 

atividades comerciais e de serviços, consideradas como atividades centrais (SPOSITO, 1991). 

Com base neste conceito, o centro urbano de Belém é definido como um polígono cujos 

limites correspondem às seguintes vias: boulevard Castilhos França, avenidas Presidente 

Vargas, Portugal, 16 de Novembro e ruas João Diogo e Riachuelo. Esta área central localiza-

se dentro do bairro da Campina, ocupando 0,427 km
2
 ou 39% do total do bairro. Nessa área, 

predominam-se atividades como: comércio varejista e atacadista, serviços bancários, 

hoteleiros, turísticos, dentre outros. O centro urbano, no entanto, não coincide 

necessariamente com o centro histórico. Este é conceituado como um conjunto arquitetônico, 

turístico e paisagístico, de caráter simbólico e econômico, ligado ao processo de fundação e 
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desenvolvimento do núcleo urbano inicial. Em Belém, o centro histórico abrange a área dos 

bairros da Cidade Velha e Campina (IPHAN, 2012). Mais precisamente, é o polígono 

delimitado pelas seguintes vias: avenidas 16 de Novembro, Portugal, Assis de Vasconcelos, 

Almirante Tamandaré, boulevard Castilhos França, ruas Gama Abreu, Siqueira Mendes e 

Cesário Alvim. A fundação da cidade de Belém, a partir da construção do Forte do Castelo, 

está ligada à posição geográfica e estratégica do seu sítio original (MOREIRA, 1966). Nesse 

sentido, o centro urbano de Belém encontra-se no interior do centro histórico. Os indicadores 

de centralidade, identificados no bairro da Campina, demonstram que a convergência de 

atividades centrais ocorreu associada ao caráter histórico, ligando as dimensões econômica, 

simbólica e cultural. O substrato material que aloja o centro urbano e o centro histórico de 

Belém faz parte do sítio urbano. Para  Ab’Sáber (1954), os fatores topográficos, hidrológicos, 

geológicos e morfológicos definem e caracterizam o sítio urbano. Com base nisso, o núcleo 

pioneiro de Belém e o principal centro urbano impuseram-se às condições físicas 

determinadas pelo relevo de baixos platôs e planícies alagáveis. Tais unidades tiveram suas 

superfícies modificadas ao longo de sua história, seja pelo desmatamento e terraplanagem, 

seja pelo aterramento, drenagem e canalização. Durante o processo de formação e 

consolidação urbana, do século XVII ao XX, os setores de suaves gradientes topográficos e 

alagáveis sofreram as maiores transformações físicas, remodelados pelos projetos urbanísticos 

e de macrodrenagem, que criaram nova topografia e morfologia para atender às necessidades 

de adensamento residencial, de circulação viária e de concentração de atividade comercial e 

de serviços. O centro urbano de Belém é abrangido pelo centro histórico, compreendido pelos 

bairros Campina e Cidade Velha. O sítio urbano de Belém é um exemplo de remodelagem 

antropogênica da topografia mediante as necessidades da ocupação e expansão. Ainda que o 

centro urbano não esteja necessariamente o centro histórico, Belém aloja sobre seu sítio 

primitivo de ocupação esta dupla centralidade, que a engrandece em caráter histórico, 

geográfico e cultural. 

 



   
 

               161 

XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 

GRUPOS PET 

 

Amazônia: A Interatividade Científica e o Elo 

Multiprofissional em Prol da Sustentabilidade. 

 
12 e 13 de novembro | Universidade Federal do Pará | Belém-PA 

QUALIDADE DE VIDA NA BACIA DO MATA FOME EM BELÉM 

 

Marcos Jonatas Damasceno da Silva
1
; Luziane Mesquita Luz

2
. marcos_jonatas@hotmail.com. 

Belém, Pará. 

 
(1) 

Graduado em Geografia; Universidade Federal do Pará; Belém, Pará. E-mail: marcos_jonatas@hotmail.com; 
(2

) Professora mestra da Faculdade de Geografia da Universidade Federal do Pará. E-mail: 

luzianeluz@yahoo.com.br  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Bacia urbana; Urbanização; Uso do Solo. 

 

O conceito de qualidade de vida envolve muitas discussões, mas há consenso entre a maioria 

dos autores de que se refere aos aspectos objetivos e subjetivos da vida humana (CORREA & 

TOURINHO, 2001). A redução da vegetação tem contribuído para o aumento da erosão e 

assoreamento do igarapé, intensificando as inundações na várzea. Além disso, devido à 

ausência de saneamento básico, a comunidade utiliza o igarapé como lixeira e sanitários. 

Assim “a degradação ambiental tem sido fruto de uma relação dos grupos sociais com a 

natureza” (JORGE, 2011, p. 118). Este trabalho visa analisar os indicadores de qualidade de 

vida renda, educação e saneamento básico em três tipologias construtivas conjunto 

habitacional, ocupação espontânea e condomínios de status na Bacia Mata Fome. Esta se 

localiza no Distrito Administrativo do Bengui em Belém e engloba partes dos bairros São 

Clemente, Parque Verde, Pratinha e Tapanã. Este trabalho envolveu um levantamento 

bibliográfico para subsidiar a elaboração do marco teórico e conceitual, onde se utilizou com 

embasamento os trabalhos de Correa e Tourinho (1996), Correa (1996), Teixeira e Pungirum 

(2005) e Jorge (2011) relacionados ao espaço urbano e a qualidade de vida. Foi realizada uma 

visita para fins de reconhecimento da área de estudo e registro fotográfico. Não foi aplicado 

questionário, pois a base de dados utilizada nesta pesquisa são os dados dos setores 

censitários do IBGE dos censos demográficos de 2000 e 2010. O acesso ao serviço de 

saneamento básico é semelhante e abrangente no condomínio de luxo e no conjunto 

habitacional. Já a ocupação espontânea tem um déficit enorme de saneamento (apenas 

49,9%). Há grande disparidade em relação ao indicador educação. Na ocupação espontânea, a 

mailto:marcos_jonatas@hotmail.com
mailto:luzianeluz@yahoo.com.br
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maioria dos responsáveis por domicílios (41%) tem apenas o ensino fundamental incompleto 

e 10% são analfabetos. No conjunto habitacional 51% e 16% dos responsáveis têm ensino 

médio e superior respectivamente. Já no condomínio 64% dos responsáveis possuem ensino 

superior. Ou seja, o conjunto habitacional e condomínio de status possuem altos índices de 

escolaridade enquanto grande parte da população da ocupação espontânea possui índices 

baixíssimos de escolaridade. A análise da renda por responsável por domicílios revela que 

entre 2000 e 2010 houve agravamento da situação financeira tanto na ocupação espontânea 

quanto no conjunto habitacional e no condomínio de status. Apesar disso, a ocupação 

espontânea concentra os mais baixos rendimentos enquanto que o conjunto habitacional 

concentra os níveis de rendimento intermediários e o condomínio de status concentra os altos 

rendimentos. A análise dos indicadores nos permite afirmar que a ocupação espontânea possui 

um nível de qualidade de vida baixo em relação às outras duas tipologias, pois possui baixo 

nível de escolaridade, insuficiência de saneamento básico e baixo nível de renda com mais de 

90% dos domicílios vivendo com rendimentos abaixo do necessário à subsistência de acordo 

com o DIEESE. O conjunto habitacional possui um nível de qualidade de vida intermediaria, 

pois obteve números muito melhores que ocupação espontânea e um pouco abaixo do 

condomínio de status com bom acesso aos serviços de saneamento, renda e educação. Já o 

condomínio de status possui um alto índice de qualidade de vida, porque foi superior em 

todos os indicadores ao conjunto habitacional e principalmente à ocupação espontânea.  
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A partir do Censo de 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, constata-se que há um aumento significativo de migrantes que se deslocam para a 

região Sudeste do Estado do Pará (Estatística municipal – FAPESPA/IDESP, 2014). Um dos 

principais atrativos é a atividade mineradora, que gera empregos diretos e indiretos na região, 

pois em alguns dos municípios, como Marabá e Parauapebas, há um grande investimento na 

infraestrutura urbana, acarretando no crescimento da especulação imobiliária, no surgimento 

de novos serviços (bancos, construção de Shopping Center, etc.), gerando significativas 

mudanças na dinâmica citadina desses aglomerados urbanos. Portanto, o presente trabalho 

discute alguns aspectos da reestruturação produtiva do território, visando a apresentar alguns 

aspectos das diferenças socioespaciais causadas pelo grande capital minerador na região 

Amazônica, em especial o sudeste paraense. O principal objetivo desta pesquisa é identificar 

alguns dos principais fatores responsáveis pelo fenômeno de estruturação/reestruturação do 

território, principalmente nas áreas impactadas pelo capital internacional das grandes 

empresas mineradoras, tomando como base a década de 2010. Como metodologia, foi adotada 

a pesquisa bibliográfica feita em trabalhos publicados em revistas cientificas (LOBATO, 

2014; MOURA, 2003), anais de congressos e autores renomados da geografia e de outras 

disciplinas que se debruçam sobre este mesmo tema (PALHETA, 2013; SANTOS, 1988). 

Também foi adotada a pesquisa em sites de instituições que trabalham na elaboração dos 
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dados da mineração na área de estudo em questão (DATAVIVA, 2010; DNPM, 2010). A partir 

dos estudos feitos se percebeu que, com o “desenvolvimento”, o capital reestruturou esta 

parcela do território do Estado, que causou desigualdades socioespaciais, gerando o 

crescimento da criminalidade, a discrepância de infraestrutura urbana (condomínios, serviços 

bancários, universidades, hospitais, etc.) de alguns municípios em relação a outros, entre 

outras mudanças ocasionadas pela a entrada do grande capital em regiões antes 

desinteressante economicamente. O crescimento populacional foi um dos principais aspectos 

de mudanças na região, onde: no ano de 2000 para 2005 representou um percentual de 22,9%, 

com uma projeção para 2010 de 92,9%. Com um total de habitantes no ano de 2000 de 

344.386, em 2005 de 423.361, e em 2010 de 817.268 habitantes (Diagonal Urbano, 2006). 

Com isso, percebe-se como o sistema capitalista de produção, junto a conjuntura do processo 

de globalização, age na reestruturação produtiva, que segundo Garay (2010), caracteriza-se 

num processo de mudanças ocorridas nas empresas e principalmente na organização do 

trabalho industrial, via introdução de inovações tanto tecnológicas como organizacionais e de 

gestão. Assim, essas mudanças geradas por este processo causam consequências diretas ao 

território, sendo importante compreender como o mesmo é organizado/reorganizado 

espacialmente na perspectiva do capital. Porém, existe a necessidade de explicar como se dão 

essas atividades econômicas sobre o território, usando-o não apenas como um conceito visto 

em teoria, mas também como recurso na prática, colocando-o como fator crucial para a 

manutenção do capitalismo. Entretanto, para uma conclusão deste estudo, se faz importante 

considerar as modificações espaciais que o capitalismo impõe em determinados lugares 

visados economicamente, e toda a estrutura que o mesmo recebe com a entrada de atividades 

lucrativas para o capital. No sudeste paraense estas mudanças podem ser vistas claramente, na 

medida em que os municípios começam a receber um grande suporte de serviços que 

perpassam pelos três setores da economia (primário, secundário e terciário), realizados por um 

conjunto de instituições publicas e privadas, em um curto período de tempo, criando novas 

relações sociais e auxiliando nos investimentos feitos pelo capital sobre o território. Portanto, 

esta parcela da Amazônia (sudeste paraense), torna-se rica na discussão dos vários usos do 

território, e neste caso, na reestruturação produtiva do mesmo. 
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Ao observar o cenário da educação nacional, constata-se a incapacidade dos colégios públicos 

em estimular seus alunos à ascensão social por intermédio da educação superior. Apesar do 

implemento de políticas públicas a fim de elevar o número de vagas no ensino superior para 

atender classes mais vulneráveis, investimentos e melhorias nas escolas públicas de nível 

fundamental e médio não acompanham tal crescimento (LEHMANN; LEHMANN, 2008). 

Desse modo, o Programa de Educação Tutorial de Engenharia Mecânica (PET-MEC) da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), a partir do projeto “Divulgação nas Escolas”, busca 

desmistificar ideias equivocadas sobre a universidade e do próprio curso, motivando alunos 

do ensino médio ao ingresso no ensino superior. Contudo, apesar de mais de 15 anos de 

execução do referido projeto, empecilhos foram encontrados. As dificuldades decorrem da 

desarticulação nas escolas entre “as ações docentes, as atividades técnicas e as intervenções 

administrativas” (SEVERINO, 2001). Desta forma, o trabalho em questão objetiva 

fundamentar e explicitar as diversas intempéries enfrentadas pelos integrantes do grupo frente 

ao projeto, alertando sobre as dificuldades encontradas na realização do mesmo. O trabalho 

em questão baseou-se em revisões bibliográficas, e uma abordagem qualitativa às escolas que 

entram em contato por indicação dos integrantes do grupo PET-MEC, no caso das escolas 

públicas. A iniciativa da implementação de projetos tais como o “Divulgação nas escolas” 
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encontra dificuldades na execução do mesmo, devido ao corpo administrativo das escolas 

estaduais colocar empecilhos na realização das atividades, tal fato é contrário ao que deveria 

ser presenciado. É fundamental o papel de um interlocutor que vá ajudando a pessoa a se 

perceber, que vá ampliando as possibilidades de leitura de sua prática docente e da prática 

docente de outros colegas. O papel de um supervisor ou de um coordenador pedagógico é 

fundamental nesse caso (FAZENDA, 2002). Portanto, é evidente nas análises efetuadas nos 

últimos anos que há um despreparo por meio das autoridades pertencentes as instituições 

responsáveis no desenvolvimento e aplicação destes projetos, o que se refere desde ao não 

incentivo de práticas de implementações de projetos até a infraestrutura precária para a 

realização dos mesmos. Por conseguinte, é notória a importância e a influência benéfica sobre 

os discentes atendidos por essa iniciativa, principalmente se tratando dos alunos oriundos de 

instituições públicas, logo é imprescindível que o projeto tenha continuidade, apesar dos 

eventuais obstáculos, e que também seja efetuada a sua expansão, para a divulgação de 

diversos outros cursos, ou seja, que outros grupos PET adotem o programa “Divulgação nas 

escolas” como mais uma forma de contribuir para o desenvolvimento do elo entre a 

comunidade acadêmica e a sociedade, pois auxilia e incentiva, veementemente, a inserção do 

aluno da escola pública nas universidades e, portanto, no mercado de trabalho futuro.  

 

 

 

 



   
 

               168 

XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 

GRUPOS PET 

 

Amazônia: A Interatividade Científica e o Elo 

Multiprofissional em Prol da Sustentabilidade. 

 
12 e 13 de novembro | Universidade Federal do Pará | Belém-PA 

 

ABORDANDO SEXUALIDADE NA ESCOLA: DINÂMICAS E 

DIDÁTICAS 

 

Victor Thiago Lima
1
; Jamille da Penha Rodrigues

2
; Kelion de Almeida Costa

2
; Lívia 

Gadelha
2
; Ivoneide Maria da Silva

3
. victorthiaggo@gmail.com. Belém, Pará. 

 

(1) 
Estudante; Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará; Belém, Pará;  

(2)
 Estudante; 

Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará; 
(3) 

Professora, Pesquisadora; Instituto de Ciências 

Biológicas, Universidade Federal do Pará. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade, Dinâmicas, Oficina, Formação de professores. 

 

Falar sobre sexualidade nas escolas vem tornando-se cada vez mais necessário uma vez que, 

os alunos são bombardeados de muitas informações vindas de diversas fontes, nem sempre 

confiáveis. No entanto, este tema ainda inspira insegurança na maioria dos professores, pois 

vai além dos conceitos biológicos, abrangendo aspectos psicológicos e sociais. Neste 

contexto, a oficina “Abordando sexualidade na escola: dinâmicas e didáticas” teve como 

objetivo fornecer ferramentas a professores formados e em formação, de como trabalhar a 

sexualidade em sala de aula, utilizando dinâmicas simples de modo a facilitar o processo de 

aprendizagem dos discentes, desenvolvendo suas capacidades cognitivas e criticas. A oficina 

foi realizada durante o II simpósio de formação de professores: Sexualidade: uma visão 

pedagógica, que ocorreu no Instituto de ciências biológicas, UFPA, nos dias 10 e 11 de junho 

de 2015. Foram apresentados quatro exemplos de dinâmicas abordando sexualidade. Na 

primeira dinâmica, “Contatos pessoais”, foram entregues aos participantes uma folha com 

uma pequena figura geométrica desenhada. Com a utilização de música, os participantes 

foram orientados a interagir aos pares, copiando neste momento em sua folha, o símbolo 

presente na folha do colega. Após algumas interações o facilitador revelou o que significava 

cada figura: o triângulo representava o portador de HIV, o quadrado portador de DST e o 

círculo, pessoas sadias; e o encontro equivalia a um contato sexual sem preservativo. 

Analisando-se os resultados das interações nas folhas de cada participante, discutiu-se 
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transmissão e prevenção de DST/AIDS. A dinâmica teve como objetivo propiciar uma 

reflexão sobre a importância do uso da camisinha. Na dinâmica, “Mito ou verdade?”, foram 

apresentadas afirmações sobre temas polêmicos, tais como gravidez, homossexualidade e 

abuso sexual, às quais as equipes deveriam definir como mitos ou verdades. Esta dinâmica 

permite desmistificar crenças populares errôneas, esclarecendo e ampliando o entendimento 

sobre os temas apresentados. A dinâmica “Sexualidade no dia a dia. Educação e abordagem” 

apresentou situações polêmicas envolvendo preconceito e discriminação, e estimulou os 

participantes a discutirem, buscando identificar formas de enfrentar esse tipo de violência, 

física ou psicológica, nas escolas. A última dinâmica, “Negociando o uso do preservativo”, 

consistiu na utilização de uma brincadeira chamada “batata quente”, onde o participante com 

a “batata quente” deveria pegar dentro de um recipiente, localizado no meio do círculo, um 

cartão com perguntas envolvendo o uso de preservativos. Esta dinâmica busca estimular os 

participantes a refletir sobre as formas de negociação do uso do preservativo, estimulando o 

grupo a discutir os argumentos usualmente utilizados para não usá-lo e criar novos 

argumentos defendendo o seu uso. Durante a oficina os participantes demonstraram grande 

participação, cooperação, tolerância e respeito para com as demais opiniões proporcionando 

assim, abertura ao diálogo, culminando na elaboração de um saber compartilhado. Espera-se 

que, a aplicação dessas dinâmicas pelos professores possa estimular os alunos a serem agentes 

ativos no processo de aprendizagem. Os materiais utilizados na oficina foram disponibilizados 

aos participantes, abrindo sugestões de ações para complementar e aperfeiçoar suas 

atividades. 
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O II Simpósio de Formação de Professores teve como objetivo dar subsídios pedagógicos 

para que os professores formados e em formação possam abordar assuntos relacionados à 

sexualidade com seus alunos. Para tanto, este simpósio proporcionou palestras com 

profissionais especializados na área e sugeriu abordagens práticas. Neste contexto, foi 

ministrada a oficina “Abordando sexualidade na escola: materiais didáticos e dinâmicas”, que 

incluiu uma visita ao Museu de Anatomia da UFPA com o objetivo de explorar a anatomia e 

fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino. Além de servir de espaço para estudos 

teóricos e práticos para os alunos das áreas Biológicas e da Saúde da UFPA, o Laboratório de 

Anatomia da UFPA também abre suas portas para receber alunos e professores das escolas 

públicas e privadas do estado, sob agendamento prévio. A visita ao Museu de Anatomia 

ocorreu no dia 11 de junho de 2015, contando com acompanhamento de três monitores. Cada 

monitor ficou responsável por uma bancada com diferentes peças anatômicas, na primeira 

ficaram os órgãos sexuais masculinos, na segunda os órgãos sexuais femininos e na terceira 

peças de coração e cérebro. Os participantes foram divididos em três grupos, com 

aproximadamente 15 participante cada. Cada grupo iniciou em uma bancada e após 30 

minutos mudavam de bancada até que visitassem todas as peças. Os monitores apresentaram 

as estruturas anatômicas de cada sistema e falaram sobre sua fisiologia. Explicaram sobre a 

influencia dos hormônios sobre o funcionamento do coração, e apresentaram as áreas do 

cérebro onde acontece a liberação de alguns hormônios e outras áreas relacionadas aos 

comportamentos ligados às emoções de afeto, amor, carinho, etc. Para os participantes foi 
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uma surpresa fazer uma visita ao laboratório de anatomia, onde eles tiveram oportunidade de 

chegar próximo e até tocar em peças, pois não é sempre que se têm oportunidade de conhecer 

um espaço com toda essa riqueza de peças anatômicas para estudo. Foi notável a satisfação e 

o interesse mostrados pelos participantes que perguntavam, tiravam dúvidas, argumentavam, 

contribuindo para o aprendizado de todos, sendo importante no processo de ensino-

aprendizagem dos graduandos, assim como para os professores em atuação que poderão 

sentir-se motivados em agendar uma visita com seus alunos ao Museu de Anatomia.  
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Nas universidades de todo o Brasil, tornou-se comum à atuação de alunos de graduação como 

monitores em disciplinas do curso, com o intuito de suprir possíveis dificuldades dos alunos 

em sala de aula, propondo uma nova perspectiva sobre o assunto, abordados pelos monitores. 

Diante deste fato, o grupo do Programa de Educação Tutorial de Engenharia Civil (PET Civil) 

elaborou uma atividade de monitoria que busca suprir as necessidades em matérias de extrema 

importância para o curso, pois, segundo Frison (2010) “Nesse sentido, compreende-se por 

monitoria uma estratégia de apoio ao ensino em que estudantes mais adiantados nos 

programas de formação acadêmica colaboram nos processos de apropriação do conhecimento 

de seus colegas”, e por este motivo, o grupo disponibilizou seus bolsistas para serem 

monitores dos docentes. O Programa de Educação Tutorial tem como base o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Com o intuito de maximizar o ensino dos discentes do curso, foi 

planejada a atividade de monitoria. Segundo Friedlander (1984) “o aluno-monitor é o 

estudante que, por algum interesse, aproxima-se de uma disciplina e ajuda o professor no 

ensino aos alunos, desenvolvendo trabalhos ou pequenas tarefas.”. A monitoria do PET Civil 

consiste em disponibilizar seus integrantes para serem monitores, aos professores das 

disciplinas: Mecânica dos Sólidos I, Mecânica dos Sólidos II, Mecânica dos Sólidos III, 

Teoria das Estruturas I e Teoria das Estruturas II, pois estas são consideradas as primeiras 

matérias aplicadas do curso de Engenharia Civil, apresentando diversos alunos com 

dificuldades de aprendizado. O relato abordado neste trabalho é a experiência de monitoria 
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realizada na matéria Mecânica dos Sólidos I, integrante da grade curricular do curso de 

graduação da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará, sendo ofertada 

no 2º semestre do curso de Engenharia Civil matutino. O professor Doutor Marcelo de Souza 

Picanço, docente da matéria, aceitou colaborar cedendo o espaço e seus alunos para o PET 

Civil realizar sua atividade. Durante o período de monitoria, foram realizadas atividades tanto 

no horário de aula: Realização de exercícios de revisão e acompanhamento do professor 

durante as aulas e provas; Quanto em momentos pós-classe: Plantão de dúvidas e correção de 

provas e trabalhos com o acompanhamento do professor. O monitor foi bem aceito entre os 

discentes, pois estes conseguiam estabelecer um dialogo mais informal, passando confiança 

para os alunos tirarem dúvidas quando houvesse. Diante deste fato, houve um índice de 

aprovação de 65%, porém, deve-se considerar também que houve reprovações por motivo de 

falta nas aulas. Apesar de todos os agravantes, o professor julgou este índice de aprovação 

satisfatório. Tanto o professor quanto os alunos julgaram que a iniciativa da monitoria do PET 

Civil  foi de grande ajuda para os discentes. Além disso, há um grande aprendizado também 

para os bolsistas do PET que elaboram este projeto, pois revisam matérias estudadas 

anteriormente, criam novos desafios de aprendizado e adquirem experiência, além de terem a 

oportunidade de repassar o conhecimento que adquiriram na disciplina ministrada. 
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COMPREENSÃO DO USO DE ESPAÇOS NÃO-FORMAIS DE ENSINO 

POR ALUNOS DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UFPA 
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PALAVRAS-CHAVE: educação ambiental; espaços educacionais; formação docente. 

 

Os Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental e Médio (BRASIL, 1998, 2002) deixam 

claro a importância da utilização de novas ferramentas, com o objetivo de reduzir a abstração 

no ensino. Assim, utilização adequada de espaços não-formais é importante, pois estimula a 

curiosidade e incentiva o contato direto com a química do cotidiano do aluno. Segundo Vieira, 

Biaconi e Dias (2005), os espaços propícios à educação podem ser divididos em três 

diferentes formas como: as formais, que acontecem principalmente nas escolas; não-formais 

(institucionalizados e não- institucionalizados), como nos museus, bosques e ruas e informais, 

como nas relações pessoais da pessoa. Com o objetivo de auxiliar na formação inicial, este 

trabalho está sendo desenvolvido na disciplina de estágio II (6º semestre), com alunos do 

curso de licenciatura em Química da UFPA. Esta pesquisa propõe a inserção de conceitos 

sobre espaços não-formais para que os mesmos possam utilizar futuramente esses espaços, de 

forma adequada, durante sua carreira profissional. Nesta pesquisa, destacamos também dois 

espaços institucionalizados de Belém, dos quais podem ser utilizados para despertar a 

sensibilização ambiental dos estudantes do ensino médio: Jardim Botânico Bosque Rodrigues 

Alves e o Museu Paraense Emílio Goeldi. Foi realizada uma pesquisa, através de um 

questionário, sobre os conhecimentos iniciais de 26 graduandos, da disciplina de Estágio II, 

sobre espaços não-formais. O questionário continha uma pergunta com alternativa “sim” e 

“não”, além de espaço para justificativa. Após o recolhimento do questionário, foi realizada 

uma palestra a respeito das definições, possíveis obstáculos, importância da utilização e 
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exemplos de espaços educacionais capazes de despertar a sensibilização ambiental (Bosque 

Rodrigues Alves e Museu Emílio Goeldi); o autor Célestin Freinet foi citado como referência 

principal a respeito da utilização desses espaços, pois incentiva a utilização de “aulas-

passeio”, para despertar a curiosidade a respeito do ambiente externo a sala de aula. Os 

resultados da parte quantitativa do questionário no qual os alunos assinalam uma das opções 

(sim ou não) sobre a pergunta: “Você sabe o que é um espaço não-formal de educação?”, 

observa-se que apenas 10 alunos sabem o que significa espaço não-formal. Este resultado 

mostra que a maior parte dos alunos entrevistados, 16, desconhecem espaços-não formais. A 

parte qualitativa dos resultados foi baseada na parte do questionário, na qual todos os alunos 

definiam conceitos, segundo seus conhecimentos, do que seriam espaços não-formais. Todos 

os 10 alunos que assinalaram “sim” para a pergunta, conseguiram estipular uma definição 

plausível sobre esses espaços e até citar exemplos de espaços, onde os mais citados foram: 

museus, bosques e praças. Dos 16 alunos que responderam “não”, ficou evidente que na sua 

definição proposta foi utilizado, principalmente, associação de palavras, deixando claro que 

eles realmente não tinham um conhecimento acerca desses espaços. Os espaços não-formais, 

Bosque Rodrigues Alves (principalmente pela conscientização e preservação ambiental) e 

Museu Paraense Emílio Goeldi (principalmente por pesquisas na área de botânica) foram 

importantes na explanação sobre os espaços não-formais, pois foram citados como grandes 

colaboradores na sensibilização ambiental dos alunos do ensino médio. Com base nos 

resultados obtidos, foi possível compreender que poucos alunos da graduação possuem 

conhecimento apropriado a respeito desses espaços, notando-se que esse conhecimento ainda 

necessita ser trabalhado e aprofundado devido ao surgimento de respostas com pouca 

exploração teórica. Ressalta-se que este trabalho ainda está em andamento, porém, na 

primeira avaliação sobre os conhecimentos prévios dos alunos de estágio, foi possível 

observar a falta de formação e/ou informação adequada a respeito de espaços não-formais, o 

que deixa claro a deficiência na formação docente, apesar desses espaços possuírem grande 

relevância para sensibilização ambiental e disseminação da ciência. 
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DENGUE: ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO LÚDICA EM SAÚDE EM 

UMA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, PARÁ, BRASIL. 
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PALAVRAS-CHAVE: doença; promoção à saúde; criança. 

 

Ações que visam à redução dos riscos de doenças são formas de se garantir o direito a saúde. 

Neste contexto, a promoção à saúde se torna essencial na atenção básica. Ocorre de 50 

milhões a 100 milhões de novas infecções pelos vírus da dengue por ano no mundo. E o papel 

da comunidade na eliminação da dengue é fundamental, por isto a necessidade de se fazer 

educação em saúde em ambientes não sendo as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Foram 

oferecidas informações técnicas, com uma abordagem acessível, acerca da dengue e suas 

formas de prevenção em uma escola de ensino fundamental da cidade nova VI, município de 

Ananindeua-PA. Foi realizada uma abordagem com crianças de 5 a 10 anos matriculadas em 

uma escola pública de ensino fundamental da Cidade Nova VI, acerca da dengue. Essa 

atividade foi planejada e realizada pelo grupo da Cidade Nova VI do PET-saúde/ saúde da 

família da Universidade Federal do Pará. Durante a abordagem os petianos apresentaram um 

vídeo e realizaram uma apresentação de teatro de fantoches que abrangeu: aparência do 

mosquito Aedes aegypti, fatores de risco, sinais e sintomas, evolução da doença, tratamento e 

formas de prevenção. Após a estratégia de educação, para confirmação da qualidade de 

compreensão do assunto pelas crianças foi realizada uma bateria de questionamentos orais. A 

atividade de educação em saúde contou com a participação de 60 alunos mais os professores e 

coordenadores da escola, totalizando cerca de 70 pessoas. Durante o vídeo e o teatro 

percebeu-se uma boa concentração por parte das crianças, visto que a abordagem possuía uma 

linguagem própria para a sua idade. Notou-se também, que as crianças absorveram bastante os 

conteúdos ministrados, pois durante a rodada de perguntas a maioria conseguia responder com 
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êxitos as questões apresentadas. A atividade confirmou para a equipe do PET a importância da 

atenção básica e de se realizar educação em saúde, pois esta permitiu que o público alvo se 

sentisse mais à vontade em participar da ação e demonstrou ser uma forma eficaz de 

promoção à saúde. 
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DIÁLOGO SOBRE RECICLAGEM COM DONAS DE CASA 

PARAENSES 
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PALAVRAS-CHAVE: resíduo; descarte correto; conscientização. 

 

Em 2011, o Brasil aprovou a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305), que 

incentiva a reciclagem e a sustentabilidade. Resíduos sólidos depositados em aterros podem 

comprometer a qualidade do solo, da água e do ar, pois são fontes de compostos orgânicos 

voláteis, pesticidas, solventes, metais pesados, entre outros. Também podem levar a formação 

de gases tóxicos, asfixiantes e explosivos que se acumulam no subsolo ou são lançados na 

atmosfera (GOUVEIA; PRADO, 2010). Um estudo anterior de Fabris et al. (2010) analisou a 

influência dos agentes de socialização (família, escola, a mídia e os pares) para o 

conhecimento e comportamento de separação de materiais para a reciclagem entre jovens 

universitários. O comportamento é influenciado diretamente pela família. Porém, de maneira 

indireta, a escola e a mídia agem nos sentimentos, influenciando no comportamento (FABRIS 

et al., 2010). Tendo isso em vista, o objetivo do presente estudo foi avaliar o nível de 

conhecimento de donas de casa paraenses a respeito da reciclagem. Para isso, foram feitas 

visitas domiciliares nos municípios de Belém, Ananindeua, Castanhal e Abaetetuba, no ano de 

2015, com o público alvo de 80 donas de casa, selecionadas aleatoriamente. Inicialmente, 

explicou-se o objetivo do estudo e todas as pessoas abordadas aceitaram participar das 

entrevistas e preencher os formulários sobre reciclagem e descarte de resíduos. Após isso, 

realizou-se um diálogo com o intuito de conscientizá-las sobre a importância da reciclagem e 

as várias formas de descartar e reciclar cada material. Nos resultados obtidos, 41,25% (33) das 
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donas de casa relataram ter conhecimento sobre reciclagem, entretanto, 70% (23) destas 

informaram não conhecer locais específicos onde ocorram processos de reciclagem e 100% 

(33) afirmaram não realizar a separação do resíduo doméstico. Em relação ao descarte de 

medicamentos e óleo utilizado na cozinha, 100% (80) realizam o descarte de forma 

inadequada. Para os resíduos eletrônicos, 85% (68) disseram descartar em local inapropriado. 

O principal local de descarte de medicamentos e lixo eletrônico foi o lixo doméstico, 

enquanto que o óleo é descartado, principalmente, na pia. Onde o correto é fazer o descarte de 

lixo eletrônico em locais apropriados como, por exemplo, empresas e cooperativas que atuam 

na área de reciclagem. Em relação aos medicamentos, o mais recomendado é devolvê-los em 

alguma farmácia perto de casa ou no posto de saúde mais próximo. E para o óleo de cozinha, 

a forma mais correta de descarte em domicílio é esperar o óleo esfriar e depois colocá-lo 

dentro de garrafas do tipo pet, pois há ONGs que coletam o material, e caso nenhuma seja 

encontrada, as coloque no lixo reciclável. Por fim, quando questionadas sobre a importância 

da reciclagem, a maioria, 98,75% (79), afirmou achar importante e necessária. Estes 

resultados demonstram o baixo nível de conhecimento da população sobre a reciclagem. 

Logo, atividades de educação ambiental poderiam conscientizar a população quanto aos danos 

que o lixo causa na natureza. Diante disso, conclui-se que o conhecimento das voluntárias a 

respeito do tema foi baixo e que a maioria não tinha o hábito da reciclagem, evidenciando a 

necessidade de campanhas acerca do tema, a fim de conscientizá-las sobre a importância 

dessa prática. 
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PALAVRAS-CHAVE: Camadas populares; Ensino superior; Educação.  

 

O trabalho problematizará a desigualdade no acesso e permanência dos estudantes 

provenientes das escolas públicas ao ensino superior público. Mais especificamente, os alunos 

do Ensino Médio das Escolas Públicas periféricas: Dr. Celso Malcher, no bairro da Terra 

Firme, em Belém, e Consuelo e Souza, no bairro do 40 horas, em Ananindeua. Considerando 

esse problema, o Programa de Educação Tutorial (PET) Interdisciplinar Conexões de Saberes 

objetiva contribuir por meio do acesso a informação, minimizar com o que Silva (2003, p. 

128) chamou de ausência de um capital informacional, para que esses atores sociais 

pertencentes às camadas populares passem a almejar uma realidade diferente daquela a qual 

estão submetidos em decorrência de um longo processo de marginalização de políticas 

públicas, que possam satisfazer suas reais necessidades. Os trabalhos são desenvolvidos a 

partir de encontros semanais em sala de aula, com apresentação de palestras com objetivo de 

discutir os grandes eixos do Programa Conexões, a saber: ações afirmativas, direitos 

humanos; juventude e educação; acesso e permanência no ensino superior e entre outros. 

Assim como, oficinas voltadas para as matrizes do ENEM, como: redação, português, 

matemática, física, geografia, filosofia, etc. Além de reforçar os diversos mecanismos de 

acesso à universidade pública, a saber: ENEM, SISU, PROUNI e FIES. Os materiais 

utilizados para a exposição das temáticas e oficinas são apostilas impressas. Os métodos para 

repassar os conteúdos aos alunos são diálogos, conversações e explicações. Os resultados 

obtidos são de grande sucesso, pois, conseguimos fomentar que boa parte dos alunos crie 
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interesse em ingressar em um curso superior, que passem a sonhar com uma com um futuro 

de realização profissional e pessoal. Prova disso, é a presença atualmente no Programa de seis 

estudantes dessas escolas, oriundos das camadas populares, sujeitos das mesmas dificuldades 

citadas neste trabalho. Sendo, portanto, o seu acesso, um grande avanço na busca por uma 

equidade das oportunidades de ingresso na educação superior. Na questão da permanência 

temos obtido êxito com esses, agora então universitários. Visto que, por meio de sua 

participação no Programa, os mesmos estão dando continuidade em seus cursos de graduação, 

de forma qualitativa, haja vista que, com a contribuição do Programa, tanto financeiramente, 

já que passam a receber uma bolsa que visa ajudar nos seus gastos na universidade, quanto 

academicamente, pois são inseridos no mundo da pesquisa, para que possam torna-se 

profissionais qualificados. Podendo por meio da extensão, dá um retorno a sociedade. O 

Programa PET Interdisciplinar através do projeto “Conectando Saberes no ensino médio” vem 

conseguindo desenvolver seus propósitos, pois a partir dos seus objetivos de contribuição e 

instrução dos estudantes da rede pública de ensino, tem alcançado bons resultados. Visto que 

como parte integrante dessas comunidades, sabemos as possíveis necessidades que a falta de 

uma educação de qualidade estabelece no cotidiano do ser humano. Desta forma, reforçamos 

a relevância que há na difusão e potencialização de ações dessa categoria, para que em união 

se possa cada vez mais sonhar com uma realidade diferente, na qual não mais sejamos 

telespectadores da desigualdade extrema, que todos possam ter a oportunidade de viver com 

um mínimo de dignidade e respeito. Portanto, queremos ser uma “célula” que em união com 

diversas outras, possamos construir outra maneira de se viver em sociedade.  
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PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Saberes; Saneamento Básico. 

 

A crescente preocupação com as questões ambientais concebe questionamentos importantes 

sobre o modelo de desenvolvimento atual: uma sociedade urbano-industrial e um meio 

ambiente como ator apartado. Lima e Silva (2000) refletem que o meio ambiente não é algo 

isolado do ser humano, mas um local de permanente interação entre o indivíduo e os fatores 

naturais, sociais e culturais. Logo, ao buscar compreender esta relação e sensibilizar 

indivíduos e sociedade, a educação ambiental apresenta-se como um conjunto de processos 

pelos quais se constroem valores, conhecimentos e atitudes que visam à sustentabilidade do 

meio, ao conectar o espaço educacional e o ambiental através de reflexões e práticas, 

estruturando-se de maneira interdisciplinar em todos os níveis de ensino (CARVALHO, 

2004). Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo relatar uma atividade de educação 

ambiental realizada por alunos do 6º semestre da Faculdade de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, da Universidade Federal do Pará (UFPA), dentro da disciplina de Educação 

Ambiental Participativa, ratificando o papel do aluno como cidadão e responsável pela 

construção de um mundo socialmente justo e ambientalmente sustentável. A atividade de 

extensão universitária seguiu quatro etapas: na primeira houve uma reunião entre a 

professora-orientadora e os discentes para decidir a temática da apresentação, o público-alvo, 

o local e a data de realização da atividade; posteriormente, um diálogo entre a orientadora e a 

coordenação pedagógica da escola para explanação acerca da ação e seus objetivos; a terceira 

etapa deu-se por meio do levantamento de literatura voltado ao tema escolhido somado à 



   
 

               183 

XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 

GRUPOS PET 

 

Amazônia: A Interatividade Científica e o Elo 

Multiprofissional em Prol da Sustentabilidade. 

 
12 e 13 de novembro | Universidade Federal do Pará | Belém-PA 

importância da Educação Ambiental Participativa e a criação de uma apresentação no 

Programa PowerPoint; por fim, executou-se a atividade, a qual procurou estar em 

conformidade com o calendário escolar. A temática foi a importância da Educação Ambiental 

e do Saneamento Básico, no que diz respeito aos principais eixos (água, esgotamento 

sanitário, drenagem urbana, resíduos sólidos e saúde pública), uma vez que muitas cidades, à 

exemplo de Belém, possuem áreas carentes de obras e serviços de Saneamento. O público-

alvo foram alunos do ensino fundamental, da Escola Municipal Padre Leandro Pinheiro (EM 

Pe. Leandro), localizada no bairro do Guamá, Belém do Pará, por conta da sua proximidade 

com a UFPA. No dia 18 de junho de 2015, quinze discentes concentraram-se em frente à 

escola. No local a docente apresentou-os à direção da escola. Deu-se início à atividade por 

volta das 9h, tendo duração aproximada de 1h30min. A escola comportou-se como um local 

de consolidação de novos valores e troca de conhecimentos, possibilitando uma ampla e 

enriquecedora rede de diálogos acerca das principais vertentes do saneamento básico. 

Ademais, a apresentação contou com ilustrações e personagens infantis, para melhor 

entendimento dos alunos, sendo a linguagem utilizada adequada para a série e a idade dos 

estudantes. Os relatos das crianças sobre suas observações e aprendizados vividos em casa, na 

escola, rua e bairro, demonstraram a importância e o impacto que suas atitudes podem ter, 

desde a prevenção de alagamentos, doenças e acúmulo de lixo. Somado a isto, suas histórias 

instigaram os graduandos quanto a sua posição diante dos problemas sociais e ambientais, 

sensibilizando-os de que o conhecimento e crescimento pessoal também podem ser 

absorvidos a partir do contato com a comunidade. No dia 30 de junho de 2015, fez-se uma 

avaliação da atividade. Verificou-se que as atividades de educação ambiental participativa 

devem ser contínuas e permanentes, pois são um importante instrumento para a interligação 

entre o meio ambiente e a sociedade, despertando nos envolvidos mudanças de 

comportamento com o meio ambiente ao exercerem suas responsabilidades como cuidadores 

dele. Ademais, o contato entre as instituições de ensino superior e as comunidades possibilita 

aos futuros profissionais crescimento científico e pessoal. 
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PALAVRAS-CHAVE: Contraceptivos; pais; jovens. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, sob a Lei nº 8.069/90 (BRASIL, 1990) caracteriza o 

jovem como aquele que possui idade entre 12 e 18 anos.  Segundo Diniz (2010 apud 

TAKIUTT, 1986) adolescência é um período de mudanças, físicas e psicológicas, podendo 

levar os jovens e novas experiências. Dessa forma o presente trabalho objetivou coletar dados 

através de questionários bem como levar informações para os jovens através de palestra sobre 

os temas, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos e diálogo com os pais. A pesquisa 

foi realizada em duas escolas particulares da cidade de Belém, no estado do Pará. Entrevistou-

se 55 alunos das referidas escolas, das series do ensino fundamental, com idades entre 14 e 20 

anos, de ambos os sexos. A metodologia teve por objetivo coletar dados quantitativos e 

qualitativos, acerca dos conhecimentos dos alunos sobre os temas gravidez na adolescência, 

métodos contraceptivos e o diálogo com os pais. As coletas dos dados foram realizadas através 

de uma pesquisa experimental, que segundo Hymann (1967, p.107-108) é o levantamento de 

dados explicativos, avaliativos e interpretativos, que tem como objetivo a aplicação, a 

modificação e/ou a alterações de algumas situações ou fenômenos. A pesquisa foi aplicada em três 

momentos: entrega de formulários para os estudantes com perguntas relacionadas ao tema. 

Realização de palestra abordando os temas: gravidez na adolescência, métodos contraceptivos e a 
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importância do diálogo com os pais. Em seguida, os alunos responderam a um segundo 

formulário, que objetivou analisar o conhecimento adquirido através da palestra. Ao se executar a 

metodologia, foi possível chegar aos seguintes resultados. Dos entrevistados 94,54% (52) 

afirmaram conhecer jovens que engravidaram com idade entre 12 e 18 anos. Segundo Silva et 

al. (2010 apud BRASIL, 2006) a gravidez nesta faixa etária, apresentou aumentos de 26% da 

taxa de fecundidade entre adolescentes, desde a década de 1990. Em relação a existência ou 

não de diálogo com os pais sobre os temas tratados durante a palestra,74,54% (41) dos 

entrevistados, afirmaram conversar com seus pais sobre os temas abordados. Segundo 

Gonçalves et al. (2012 apud BERNARDI, 1985; TRINDADE & BRUNS, 1999) os pais 

temem o assunto e o evitam ou, às vezes, acabam por reprimir essa manifestação sexual, por 

terem em mente que o “falar” sobre sexualidade possa vir a antecipar cada vez mais a prática 

sexual. A respeito das consequências de uma gravidez indesejada, os adolescentes 

demonstraram ter conhecimento sobre os possíveis problemas, 96,36% (53) dos entrevistados. 

Afirmando que as possíveis consequências são: doenças sexualmente transmissíveis (DST), 

abandono dos estudos, depressão, briga com os pais e “perder” a juventude, ou a liberdade. 

Para Diniz (2010 apud TAKIUTT, 1986), a gravidez na adolescência pode causar problemas 

de ordem psíquica e emocional, afetando fortemente a juventude atual no ponto de vista 

familiar, escolar, mercado de trabalho. Quando perguntados se sabiam ou não o que são 

métodos contraceptivos 96,36% (53) responderam que sim. Entre os mais citados por eles 

estavam: camisinha, anticoncepcional, pílula do dia seguinte, DIU e injeção. Em um estudo 

realizado por Mendonça e Araújo (2009), 100% dos seus entrevistados mostraram ter 

conhecimento de pelo menos um método contraceptivo. Entre os mais citados foram a 

camisinha e as pílulas anticoncepcionais. Tal fato justifica-se por esses métodos serem 

distribuídos gratuitamente pelo SUS, fácil acesso em farmácias e pela grande divulgação de 

informações pelos métodos contraceptivos por meio das escolas, mídias, serviços de saúde e a 

própria família. Conclui-se que os jovens recebem sim, uma grande variedade de informações, 

sobre os temas em questão, sendo estas imprescindíveis para a educação e desenvolvimento 

desses jovens. Em relação ao diálogo com os pais, os dados se mostraram positivos abrindo 

caminho para informações corretas que contribuem para decisões responsáveis e conscientes.  
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Sobre os métodos contraceptivos os jovens mostram entender suas funções e as suas 

variedades, dessa forma os altos índices de gravidez na adolescência podem ser justificados, 

pela não pratica do conhecimento que possuem ou por acreditarem que tal situação não vai 

acontecer, com ele(a). Dessa forma, a educação sexual se mostra como a maneira mais 

adequada de se reduzir os índices de gravidez na adolescência, de modo a complementar as 

informações adquiridas pelas famílias, mídia e amizades. 
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A integração universidade-escola é fundamental para aprimorar o conhecimento e a troca de 

experiências, tanto dos petianos palestrantes quanto dos estudantes presentes nas atividades. 

De acordo com Beirão (2008), o desafio da universidade hoje é formar indivíduos capazes de 

buscar conhecimentos e de saber utilizá-los. “A Universidade, quando se engaja e incentiva 

projetos que atuem em comunidades, resgata sua missão social, possibilitando a construção da 

cidadania e a sistematização do conhecimento que é criado dentro e fora dela.” (FALCÃO, 

1996).  Além disso, a troca de conhecimento técnico e de experiências do curso, por meio das 

palestras realizadas com os alunos, é importante para que haja ainda no meio escolar, o 

esclarecimento de acontecimentos que envolvam o curso. A metodologia utilizada foi de 

caráter descritivo e dividida em duas fases: a primeira consistiu no levantamento bibliográfico 

nas áreas do conhecimento, a fim de destacar a importância do projeto e da interação entre 

universidade-escola; e na segunda, foram coletados os relatos de experiência dos envolvidos 

na atividade “PET nas escolas”. Alguns integrantes do PET Engenharia Sanitária e Ambiental, 

acompanhados do tutor, o Profº Lindemberg Fernandes, foram à Escola Mendara, localizada 

no Bairro da Marambaia, em Belém/PA, palestrar sobre a temática “Crise hídrica no mundo e 

no Brasil”. O público-alvo foram alunos do ensino médio que irão prestar vestibular. Segundo 

alguns alunos do 3º ano do ensino médio, a palestra ajudou a mudar suas visões sobre a 

questão da água no país e que os petianos deram bastante atenção para as dúvidas no final da 
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apresentação. Já uma aluna do 2º ano relatou que foi um momento oportuno, pois o PET 

abordou assuntos que ela precisaria estudar para o vestibular e que a visita do grupo foi de 

grande ajuda. De acordo com a diretora da escola, a atividade que o grupo PET proporcionou 

para a instituição foi muito válida, pois além da troca de experiências, tanto os acadêmicos 

quanto os estudantes saíram beneficiados. Ainda conforme a diretora, a experiência vivida 

pelos graduandos de Engenharia Sanitária e Ambiental e seus métodos de transmitir 

conhecimento foi algo que complementou o crescimento escolar dos alunos. Segundo o relato 

de um petiano palestrante, a importância de abordar assuntos tão relevantes como a “Crise 

hídrica no mundo e no Brasil” é indiscutível. Palestras como essa auxiliam a identificar o 

problema e propor soluções, além de despertar no aluno a consciência ambiental e 

responsabilidade social. Todos os envolvidos na atividade realizada na Escola Mendara 

demonstraram satisfação com a palestra em questão, destacando-se, assim, a relevância do 

projeto “PET nas escolas” e da interação do Grupo PET Engenharia Sanitária e Ambiental 

com a comunidade escolar. Atividades como esta proporcionam a troca de experiências, o 

aprimoramento do conhecimento, o despertar do pensamento coletivo e a mudança de hábitos, 

além do crescimento pessoal de todos os envolvidos, tornando-os cidadãos críticos e atuantes 

no meio em que vivem. 
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A semana do calouro é uma oportunidade de integrar veteranos e calouros, as faculdades e a 

Universidade. As orientações e aprendizados construídos durante o evento permitem que o 

primeiro contato do calouro com o ensino superior seja mais tranquilo, seguro e acolhedor. 

Nesse contexto, o Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental (PET 

ESA), da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental (FAESA), da Universidade Federal 

do Pará (UFPA), realiza desde 2013 a “Semana do Calouro-FAESA”, a fim de receber os 

novos alunos, apresentando-os o Laboratório do curso, os grupos de pesquisa e as 

informações iniciais das áreas de atuação do engenheiro sanitarista e ambiental. O presente 

trabalho tem como objetivo avaliar a atividade de recepção dos calouros desenvolvida pelos 

integrantes do PET ESA no ano de 2015, uma vez que as experiências durante o primeiro ano 

na faculdade são essenciais para a permanência no ensino superior e para a formação de uma 

concepção prévia sobre o curso escolhido. A pesquisa, de caráter descritivo, foi dividida em 

duas etapas: a primeira consistiu no levantamento bibliográfico nas áreas do conhecimento; na 

segunda etapa realizou-se o relato das experiências dos petianos no contexto das atividades 
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desenvolvidas durante a recepção dos calouros. A atividade ocorreu no Auditório do 

Laboratório de Engenharia Sanitária e Ambiental (LAESA), Campus Profissional da UFPA. A 

“Semana do Calouro-FAESA” foi organizada pelo PET ESA em parceria com o Centro 

Acadêmico (CA) e alguns veteranos do curso, na condição de voluntários. Foram ofertadas 

palestras, troca de experiências com alunos que participaram do Programa Ciência sem 

Fronteiras (CSF), visita técnica a Estação de Tratamento de Água da UFPA, entre outros, 

reduzindo a possibilidade de evasão do curso e proporcionando aos calouros informações 

importantes para sua melhor formação e produção científica. As atividades foram uma 

oportunidade de conhecer o perfil dos alunos ingressantes, possibilitando aos demais 

relatarem suas experiências no curso e, principalmente, integrar os membros do PET, CA e 

FAESA, oportunizando a realização de outras atividades em conjunto ao longo do ano. Além 

disso, auxiliaram na divulgação do Grupo PET, fomentando em alguns calouros o desejo de 

fazer parte do PET ESA, fato verificado durante as inscrições no processo de seleção de 

novos petianos, sendo um dos calouros aprovado no grupo. A experiência foi bastante válida 

para os calouros, pois, além de terem tido o primeiro contato com a faculdade, receberam 

informações acadêmicas e pedagógicas. Conhecer os laboratórios, participar das palestras 

sobre as áreas de atuação do engenheiro e atividades de lazer foram essenciais para uma 

primeira visão dos colegas e da estrutura do curso. Segundo relato de alguns petianos a 

ausência da participação na semana do calouro pode influenciar nas atividades dos primeiros 

semestres. Por exemplo, para onde se dirigir em busca de informações sobre estrutura física 

da UFPA, carteira de meia passagem, biblioteca e grupos de pesquisa. Além do mais, os 

calouros participaram de um city tour pela universidade, o que ajudou a familiarizá-los com o 

seu novo ambiente de estudo. Alguns alunos e petianos ministraram palestras, apresentando 

áreas do conhecimento da engenharia e desenvolvendo habilidades importantes para o 

crescimento acadêmico e profissional. A mesa redonda sobre as experiências vivenciadas 

pelos graduandos do curso durante o Programa CSF esclareceu dúvidas e curiosidades sobre o 

Programa. Notou-se que os calouros obtiveram sucessivamente uma abordagem geral sobre o 

curso no qual haviam sido aprovados, o que demonstra que os objetivos para a realização da 

semana do calouro foram alcançados, tornando-se gratificante para os petianos e os demais 
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organizadores do evento, visto que o ganho de experiência serviu de aprendizado e 

aprimoramento para a organização de eventos semelhantes a este desenvolvido. 
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Sexualidade é uma parte intrínseca do nosso ser. Sendo assim, ela se encontra nas mais 

variadas esferas da sociedade, podendo se ressaltar a adolescência, fase marcada por 

crescimento físico e amadurecimento comportamental. Discutir esse assunto, portanto, se faz 

extremamente relevante no contexto escolar. O II Simpósio de formação de professores, 

promovido pelo Laboratório de Pesquisa em Ensino de Biologia (LAPENBIO), teve como 

objetivo trazer discussões entre professores em formação e os que já atuam na área, sobre 

assuntos relevantes relativos ao tema “sexualidade”, numa visão pedagógica, abordando a 

postura do educador diante de situações que envolvam a educação sexual na escola e 

sugestões de formas de trabalhar esses assuntos em sala de aula com os educandos. O II 

Simpósio de formação de professores ocorreu nos dias 10 e 11 de junho de 2015, no Instituto 

de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará. O evento contou com a presença de 

doutores, médicos, enfermeiros, psicólogos e advogados especialistas na área, participando de 

mesas redondas e palestras. Além disso, diferentes metodologias para trabalhar o tema 

“sexualidade” em sala de aula foram abordadas, durante uma oficina. A palestra de abertura, 

intitulada “Sexualidade: uma visão contemporânea”, abordou o tema em suas várias 

vertentes, inferindo que a sexualidade vai além dos fatores biológicos, do conceito de sexo, de 

reprodução, abrangendo aspectos psicológico do indivíduo. A mesa redonda “Sexualidade: 

nossa (des)conhecida” discutiu a interface entre sexo e relações de poder; conduzindo os 
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participantes a uma visão mais abrangente sobre sexualidade, perceberam que ela perpassa 

por todas as camadas da sociedade, incluindo a pessoa com deficiência e a pessoa idosa. 

Mesas redondas sobre “Aborto” e “Abuso sexual” abordaram os “Aspectos biológicos”, 

“Psicológicos/sociais” e “legais” dos temas. A mesa redonda “Gravidez na adolescência: 

aspectos biológicos, psicológicos e sociais” abordou os métodos contraceptivos além de 

apresentar ao público todas as implicações de uma gravidez no corpo da adolescente, assim 

como as implicações psicológicas e sociais. A discussão sobre contracepção foi escolhida 

como uma forma de “saber para ensinar”, pois se entende que qualquer professor pode se ver 

diante dessa situação com seus estudantes. Outra mesa redonda foi intitulada “cuidado com o 

corpo” e focou o assunto ‘higiene’, além de apresentar o ‘Programa de Educação e Saúde do 

Escolar’ para que os professores interessados conheçam e possam participar do programa. O 

evento foi finalizado com uma oficina intitulada “Abordando sexualidade na escola: 

Materiais didáticos e dinâmicas”. Inicialmente, os participantes foram levados ao Museu de 

Anatomia do Instituto de Ciência Biológicas, onde a anatomia e fisiologia do corpo humano, 

com ênfase no sistema reprodutor, puderam ser exploradas. Posteriormente, uma prática em 

uma sala de informática apresentou sugestões de utilização de ferramentas tecnológicas de 

fácil acesso na prática de ensino e, finalmente, dinâmicas voltadas ao tema da sexualidade 

demonstraram como abordar de maneira lúdica e simples temas como DST’s, métodos 

contraceptivos, preconceito e discriminação dentro da escola, entre outros assuntos que 

permeiam a vida do jovem. Tratar assuntos relacionados à sexualidade, por meio de atividades 

práticas, é abrir espaços para os alunos se sentirem à vontade para opinar, discutir e refletir 

criticamente. A sexualidade faz parte da vida dos jovens e, consequentemente, deve estar 

presente dentro da escola. Partindo desse pressuposto o II Simpósio de formação de 

professores foi idealizado e realizado. Ao selecionar palestras e palestrantes, interessantes e 

atuais, o evento procurou desmistificar fatos, evitar preconceitos e estereótipos, a fim de 

formar um profissional completo sobre um assunto de extrema importância. 
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PALAVRAS-CHAVE: Celulares e educação; Celulares na escola; Professores e celulares; 

Simulações em 3 dimensões. 

 

O ensino de Ciências é considerado precário, levando-nos a crer que o processo de ensino 

brasileiro peca em vários pontos, pois nas salas de aula apresentam-se apenas resumos com 

fórmulas como meio de fugir das dificuldades de comunicação que impedem o real 

aprendizado (SANTOS, 2005). Nesse contexto, busca-se cada vez mais meios tecnológicos 

que auxiliem o professor e o aluno no processo de ensino aprendizagem, desenvolvendo-se 

técnicas para tornar os conteúdos mais dinâmicos e interativos, o que aguçará  a  curiosidade  

e  criatividade  do  aluno,  tornando-o  um experimentador  daquilo  que  ele  aprende  

teoricamente, e uma dessas técnicas desenvolvidas é a Mobile learning (m-learning) que é o 

campo de pesquisa que busca analisar como os dispositivos móveis podem colaborar para a 

aprendizagem (BATISTA et al., 2011). A partir dessas premissas e a de que os 82% das 

crianças e adolescentes brasileiros com idade entre 11 e 17 anos possuem aparelhos móveis 

robustos o suficiente para rodar aplicações complexas, como simulações físicas rodando nas 

três dimensões de espaço, garantindo assim a introdução de um aplicativo funcional que 

atenda aos diferentes níveis de  habilidades  desses  usuários  e  assim  introduzir  uma  

ferramenta  que utilizará  esse  aparato  tecnológico  encontrado  nas  mãos  dos  educandos,  

para auxiliá-los  no  aprendizado  de  física,  de  forma  interativa  e  intuitiva,  em  qualquer 

lugar. A proposta principal do aplicativo é sua versatilidade e disponibilidade para o aluno, 
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que poderá  levá-lo  à  sua  casa,  assim  como  a qualquer  lugar  onde  seu dispositivo móvel 

possa ir junto. A independência de uma conexão WEB também garantirá que esse aluno tenha 

o aplicativo sempre à disposição, podendo acessá-lo a qualquer momento. Para a programação 

do aplicativo Star System Live foi utilizado o Motor de Desenvolvimento de Games Unity©, 

que desenvolve para diversas plataformas e nesse caso optou-se para o desenvolvimento para 

plataformas móbiles, mais em específico os SO Android© e Windows Phone©. Os modelos 

3D foram criados no próprio Unity e as texturas e outras imegens foram encontradas de 

repositórios gratuitos da internet. O programa roda em linguagem C#, leve, porém robusta. 

Recorrendo às técnicas de m-learnig descrita e categorizada por diversos autores, o aplicativo 

será construído da forma que melhor atenda às necessidades de professores e alunos do 9º ano 

do ensino fundamental, levando em conta parâmetros que medirão suas habilidades em 

interagir com seus Smart Devices. Até o presente momento, foi desenvolvido um protótipo do 

aplicativo, que é constituído de um simulador onde é possível criar um astro principal dentre 

os pré estabelecidos e adicionar astros menores para orbitá-lo, seguindo as leis de Kepler e 

Newton, obedecendo as grandezas das distâncias, massas e velocidades orbitais. O simulador 

funciona em tempo real, portanto o aluno poderá alterar qualquer grandeza e observar como o 

sistema se comporta em tempo real, sem a necessidade de pausas e cliques adicionais para 

aplicar alterações. 
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PALAVRAS-CHAVE: Ferramentas de multimídias, Hiperlinks, Memes, Pow toon. 

 

Nas ultimas décadas nossa forma de interagir com o mundo, de buscar conhecimento e 

informações sofreu uma drástica mudança através de ferramentas que agilizam esse processo, 

como por exemplo, computadores e celulares. A internet tornou muito mais rápida e fácil a 

nossa conexão com as noticias e descobertas que acontecem pelo mundo. Fazendo uso dessas 

ferramentas cognitivas podemos compartilhar ideias e explorar uma nova didática para o 

aprendizado. Neste sentido, uma oficina de multimídia foi ministrada durante o II Simpósio 

de Formação de Professores, com o tema “Sexualidade: uma visão pedagógica”. A oficina 

ocorreu nos dias 10 e 11 de junho de 2015, no Instituto de Ciências Biológica, na 

Universidade do Estado do Pará. Foram apresentadas sugestões de diferentes atividades que 

podem ser desenvolvidas com os estudantes, utilizando ferramentas disponíveis nos 

computadores. Foram disponibilizados notebooks para que os participantes acompanhassem e 

executassem exercícios. Foi apresentado o “Hiperlink”, uma ferramenta do programa Power 

Point que permite interações entre “slides”, ligações com outros arquivos e até mesmo com a 

internet, tornando, dessa forma, a aula muito mais dinâmica e interativa. Com o conhecimento 

dessa ferramenta é possível criar metodologias alternativas, como jogos, quiz e cartilhas 

digitais, que podem ser aplicadas nas escolas visando contribuir com o ensino-aprendizagem 

dos alunos do ensino fundamental e médio. Por ser de fácil manuseio, pode ser explorada 

tanto por professores quanto por alunos. Como exercício, os participantes da oficina foram 
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orientados na elaboração de um “Quiz” utilizando “Hiperlinks”.  Trata-se de um jogo de 

perguntas e respostas que estão ligadas entre si por “Hiperlinks”, acionados com um clique no 

“mouse”. Foi demonstrado também o “Pow Toon”, uma ferramenta utilizada para criação de 

apresentações em forma de animação, que possui uma interface bastante intuitiva, facilitando 

o seu manuseio. O usuário pode criar apresentações ricas em dinamismo, mantendo o foco do 

público. Diante da busca de inserir informações no cotidiano dos jovens, foi sugerido o uso 

dos famosos “memes” como ferramenta para difundir informações. Os “memes” podem ser 

bastante efetivos, visto que são usados como um modo descontraído de expressar uma opinião 

critica. A ideia da oficina de multimídia para os professores surgiu da necessidade de inovar o 

ensino, melhorar e tornar mais interessante o aprendizado para o aluno. Essa teve como 

objetivo apresentar aos docentes meios de como trabalhar a disciplina de biologia de forma 

interessante e divertida em sala de aula. Assim foram apresentadas ferramentas que podem ser 

utilizadas pelo professor para abordar diferentes assuntos da biologia, as quais facilitam o 

aprendizado e despertam o interesse do discente. 
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PALAVRAS-CHAVE: Cidade sustentável; Segurança alimentar; aproveitamento de resíduos 

 

A urbanização acelerada é um dos principais desafios enfrentado pelo homem na atualidade.  

O crescimento populacional das cidades gera uma grande demanda de emprego, 

infraestrutura, saúde, educação e acesso a alimentos saudáveis. Por isso, uma das maiores 

preocupações do homem é a sua segurança alimentar. Para quem deseja ter uma vida mais 

saudável agricultura urbana é uma alternativa viável e satisfatória para driblar esses produtos. 

Este trabalho tem como objetivo analisar como a agricultura urbana pode contribuir na 

construção de hábitos alimentares mais saudáveis junto às práticas sustentáveis de 

desenvolvimento que essa atividade proporciona para as cidades. O método de pesquisa 

utilizado neste trabalho foi o bibliográfico. Buscou-se levantar e analisar literaturas 

publicadas sobre o tema em questão, a fim de enfocar a relação da agricultura urbana 

segurança alimentar e desenvolvimento social. A agricultura urbana é uma atividade realizada 

em pequenas áreas dentro de uma cidade, ou no seu entorno. Para Machado e Machado (2002) 

essa atividade é realizada na cidade devido ao grande descontrole de insumos químicos 

utilizado na produção de alimentos no espaço rural, e é considerada como alternativa de 

acesso a alimentos de qualidade.  Aquino e Assis (2007) afirma que este tipo de agricultura 



   
 

               200 

XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 

GRUPOS PET 

 

Amazônia: A Interatividade Científica e o Elo 

Multiprofissional em Prol da Sustentabilidade. 

 
12 e 13 de novembro | Universidade Federal do Pará | Belém-PA 

não está limitado apenas à produção vegetal, esta prática pode ser combinada a muitas 

atividades diferentes que vai desde o cultivo de plantas medicinais, ornamentais, horticultura 

e integração animal como aves, peixe, abelhas e outros, e envolvem não só a questão da 

segurança alimentar, como também a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável 

das cidades, uma vez que essa atividade promove a limpeza de áreas com acúmulo de lixo e 

entulhos auxiliando no combate a vetores de doenças. De acordo com Almeida, (2004) essa 

atividade contribui para que as cidades se tornem produtivas através de suas áreas 

agroecológicas, aumentando a biodiversidade local. Porem, Zeeuw et al,(2000) citado por 

Santos (2011) afirma que a produção de alimentos na cidade não supre a necessidade 

nutricional do homem,   sendo necessário combinar a produção de alimentos da zona urbana 

com a da zona rural. Para Santolin (2010) mesmo com a necessidade de combinar produtos 

agrícolas, a produção de alimentos na zona urbana proporciona hábitos alimentares mais 

saudáveis para a população da cidade, podendo em alguns casos contribuir para o aumento da 

renda da população mais pobre. Farias (2010) afirma que, é uma atividade que precisa ter 

apoio do poder público pelo fato de estar diretamente ligada ao desenvolvimento econômico e 

social das cidades contribuindo não só para gerar melhores hábitos ou segurança alimentar da 

comunidade, mais também contribuir para melhoria no ambiente paisagístico urbano 

proporcionando beleza, bem estar e qualidade de vida por diminuir não só a poluição 

atmosférica como ambiental e visual. Portanto, a agricultura urbana é uma atividade que tem 

mostrado resultados positivos, mas ainda é muito carente de informação, principalmente pelos 

órgãos governamentais que deveriam apoiar mais essas práticas nas cidades, não apenas por 

trazer melhores hábitos alimentares, como também por promover uma melhoria no ambiente 

paisagístico urbano. 
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PALAVRAS-CHAVE: Agenda 21, Sustentabilidade, Agroecologia. 

 

Pensando na questão do desenvolvimento econômico, social e ambiental que se estabeleceu a 

Agenda 21 Brasileira, esta busca ser um documento que extrapola a preocupação com a 

dimensão eminentemente ambiental, constituindo-se então como um marco de referência para 

um modelo de desenvolvimento sustentável (MMA, 2015). Nesse sentido, a agroecologia traz 

vários elementos a fim de garantir o desenvolvimento sustentável.  

Assim, o objetivo deste estudo é analisar se as diretrizes e metas da Agenda 21 Brasileira 

(AG21 Brasileira) contemplam os princípios da agroecologia. Este estudo é do tipo 

qualitativo, tendo como ferramentas, pesquisas bibliográficas no banco de dados da Scielo, 

dos periódicos da Capes e fundamentado, especialmente, no caderno Agenda 21 Brasileira: 

avaliação e resultados, do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Os conceitos utilizados 

nesta pesquisa foram: Agenda 21, suas metodologias e objetivos; conceitos de agroecologia, 

suas abordagens e princípios; e sobretudo suas relações com a sustentabilidade. A partir da 

análise reflexiva dos trabalhos pesquisados, empenhou-se em compreender como a AG21 

Brasileira trata a agroecologia nos seus diferentes princípios. De acordo com os conceitos 

sobre agroecologia, Gúzman (2001) descreve os princípios agroecológicos para o desenho de 

programas de desenvolvimento rural sustentável, mas que também se adequam a outros 

programas, como a AG21 Brasileira. Tais princípios conferem as seguintes características aos 

programas: integralidade; harmonia e equilíbrio; autonomia de gestão e controle; minimização 

das externalidades negativas; manutenção e fortalecimento dos circuitos curtos de 
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comercialização; utilização do conhecimento local vinculado aos sistemas tradicionais de 

manejo dos recursos naturais; pluriatividade, seletividade e complementaridade de rendas. A 

AG21 Brasileira tenta alcançar essa vertente, pois nos seus cinco blocos, seus objetivos têm 

em comum a preocupação com a sustentabilidade, um amplo conjunto de políticas públicas 

voltadas à inclusão social, a procura pelo bem-estar das populações presentes e futuras, e o 

uso sustentável dos recursos naturais. Apesar de a agroecologia demonstrar foco na 

agricultura, seus princípios são interdisciplinares, sendo aplicados aos mais diferentes 

programas, inclusive na AG21 Brasileira. Dos cinco blocos e dos vinte um objetivos da AG21 

Brasileira, o objetivo energia renovável e a biomassa, do primeiro bloco, não está em 

consonância com os princípios da agroecologia por incentivar a monocultura para garantir a 

eficiência energética do Brasil. O restante dos objetivos apresentam ideias da agroecologia. 
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PALAVRAS-CHAVE: Recursos hídricos; Avaliação qualitativa; Meio ambiente. 

 

O uso inapropriado de qualquer recurso hídrico natural pode causar alterações drásticas ao 

mesmo, relacionadas aos seus aspectos físico-químicos e biológicos, influenciando em outros 

fatores, como os sedimentos, a vegetação ciliar e as margens dos cursos d’água. Os 

indicadores ecológicos são importantes para avaliação do estado do meio ambiente ou para 

monitorar tendências nas condições ambientais ao longo do tempo, fornecendo alertas de 

mudanças precoces no meio ambiente (DALE; BEYELER, 2001). O objetivo deste trabalho 

foi realizar a aplicação do PARs, proposto por Callisto et al. (2002), em pontos do Igarapé 

Pau-Cheiroso e classificá-los de acordo com o seu estado. A cidade de Igarapé-Açu pertence à 

Mesorregião do Nordeste Paraense e Microrregião Bragantina. Possui uma área de 756 km² e 

uma densidade demográfica de 39,12 hab.km
-
². Para aplicar o protocolo de avaliação rápida 

de diversidade de hábitats proposto por Callisto et al. (2002) no Igarapé Pau-Cheiroso, foram 

selecionados 10 pontos. As observações foram realizadas no mês de abril do ano de 2015 nos 

pontos escolhidos. O protocolo se baseia na quantificação de 22 parâmetros. Os primeiros 10 

parâmetros procuram avaliar as características dos pontos e os impactos ambientais 

decorrentes de atividades antrópicas. Os parâmetros restantes buscam avaliar as condições de 

hábitat e níveis de conservação das condições naturais. Os primeiros 10 parâmetros são 

pontuados de 0 a 4 e os demais de 0 a 5. A pontuação para cada parâmetro é atribuída através 

da observação das condições do hábitat. Observando a pontuação final em cada ponto, pode 
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ser constatado que os pontos amostrais de 1 a 7 se enquadram na categoria de trechos naturais, 

superiores a 61 pontos. Este trecho do rio encontra-se dentro da Fazenda Escola de Igarapé-

açu (FEIGA) pertencente à Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), margeado por 

uma mata ciliar pouco alterada. Os pontos 8 e 9 encontram-se no centro da cidade, com a 

vegetação substituída por pontes, estradas e casas. A água encontra-se poluída por lixo e 

despejo de esgotos domésticos, alterando as características da água e do leito do rio. Por isso, 

a pontuação final desses trechos é mais baixa (P8= 47 e P9= 34), indicando áreas alteradas 

pelo homem, de acordo com a somatória dos pontos. O último ponto está localizado em uma 

propriedade distante 1 km do centro da cidade, neste ponto a água apresenta-se com coloração 

escura e odor forte, influência do despejo que recebeu. É classificado como natural 

(pontuação = 62) por apresentar a vegetação ripária novamente e baixa alteração antrópica, 

mas sua pontuação está bem próxima de um ponto alterado, pois o avanço urbano já 

influencia as características naturais deste ponto. Entre todos os pontos estudados, os pontos 

de 1 a 7 e o ponto 10 apresentam boas condições ambientais, ou seja, características naturais 

preservadas. Principalmente porque estes pontos estão localizados em uma área de 

preservação, como determinado legalmente. Entretanto, os pontos 8 e 9 foram classificados 

como alterados, por causa da influencia antrópica maçante sobre estes (construções, despejo 

de lixo, extração da vegetação ripária e etc.). Este último resultado deve-se principalmente 

pela localização dos pontos no centro da cidade. 
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PALAVRAS-CHAVE: Percepção ambiental; reciclagem; conscientização 

 

O grupo do Programa de Educação Tutorial (PET) – Agronomia executou práticas 

educacionais no Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Castanhal (I) e na Mini fazenda – 

EMATER – PA (II). A atividade nasceu da necessidade que existe em firmar uma reflexão 

entre as práticas sociais e a degradação incessante do meio ambiente e de seu ecossistema. A 

ação envolve uma imprescindível articulação do discernimento sobre a educação ambiental 

infantil. Objetivou-se alertar sobre o destino ideal do lixo e incentivar a prática de reciclagem, 

para estimular a percepção ambiental em crianças. A ação foi realizada no município de 

Castanhal (PA) com 25 crianças com idade entre 6 e 10 anos, alunos da Escola Municipal 

Conceição Teixeira Viana, localizada na zona rural de São Francisco do Pará. Avaliou-se o 

comportamento das crianças através de dinâmicas relacionadas ao destino correto do lixo. 

Utilizou-se ferramenta áudio visual para auxiliar na fixação da aprendizagem, através da 

exibição de um curta metragem de animação infantil intitulado Lugar de Lixo é no Lixo do 

autor Lula Borges. Após, ocorreu um momento de reflexão ao tema, no formato de perguntas 

e respostas, havendo a oferta de brindes aos alunos como instrumento de incentivo à 

participação. A atividade foi finalizada no ambiente I com a exibição de uma paródia “Tira o 

lixo da calçada”, de Rachel Rodrigues, da música “Ai se eu te pego” de Michel Teló, para 
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facilitar a compreensão do tema trabalhado, enfatizando a importância do destino correto do 

lixo. No ambiente II, a atividade foi realizada através de uma aula-passeio, seguindo as 

orientações propostas pela técnica desenvolvida por Freinet (2002). A caminhada permitiu a 

combinação entre o diálogo e o lazer, onde as crianças eram orientadas através de linguagem 

acessível sobre a importância de cada setor, bem como sua preservação e responsabilidade 

social. Os resultados foram positivos no que tange a sensibilização, conscientização e 

percepção ecológica, visando a formação de cidadãos comprometidos com o zelo do ambiente 

em que se vive, Medeiros et al (2011) destaca a importância da educação ambiental na 

formação de cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade 

socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um, da 

sociedade atual e das gerações futuras. A prática educativa apresentou importante relevância 

de estímulo à curiosidade e ao espírito crítico das crianças, permitindo o questionamento das 

informações expostas. Essa observação da atividade corrobora com Freinet (1998), que afirma 

que crianças quando estimuladas apresentam maior facilidade de desenvolver suas 

experiências na busca de respostas para suas necessidades e inquietações.   
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PALAVRAS-CHAVE: simulação computacional; métodos numéricos; modelagem 

matemática; física computacional.  

 

O presente trabalho aborda a relevância da aplicação dos métodos computacionais na 

modelagem e simulação de problemas físicos dos mais diferentes graus de complexidade. 

Atualmente, a ferramenta computacional é um fator fundamental no cenário técnico-científico 

à medida que facilita a coleta de dados experimentais, viabiliza a realização de experimentos 

virtuais e confere maior precisão a problemas de complexidade significativa. Nesse cenário, 

no qual, as simulações e modelagens físico-matemáticas são essenciais no processo de 

investigação fundamental e aplicada, a física computacional é tão vital quanto à física teórica 

e a física experimental, e portanto, imprescindível aos físicos e engenheiros, por exemplo 

(NEVES, 2012). No discorrer do artigo, enfatiza-se a necessidade de se reconhecer as etapas 

globais de um processo de modelagem-decisão (RUGGIERO; LOPES, 2005), expondo os 

principais métodos numéricos utilizados e as classes de problemas físicos que podem ser 

englobadas com tais técnicas. Para tanto, segmenta-se a aplicação dos métodos 

computacionais da seguinte forma: para problemas descritos por equações diferenciais 

ordinárias (lançamento de objetos esféricos, movimento harmônico simples e oscilador 
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quártico amortecido e forçado), são implementados os métodos de Euler-Cromer, Velocity-

Verlet e Runge-Kutta de 4ª ordem. No que tangencia aos problemas modelados por equações 

diferenciais parciais (EDPs), aplica-se os métodos de relaxação para determinar a distribuição 

do campo elétrico entre capacitores (equação de Laplace) e os algoritmos de Euler 

Progressivo Explícito e Crank-Nicholson (método implícito) para solucionar a equação do 

calor numa barra. Por fim, é implementada uma abordagem genérica para os algoritmos no 

âmbito da dinâmica molecular (SCHERER, 2005). Nesse caso, aborda-se uma amostra 

bidimensional de N átomos esféricos de um gás monoatômico confinada numa caixa 

retangular. Todos esses métodos são implementados através do software MATLAB
®
 (MAtrix 

LABoratory). Os métodos de primeira ordem para resolver EDOs exibem-se menos eficientes 

quando comparados com àqueles que apresentam ordem mais elevada. Em foco, para sistemas 

físicos oscilatórios, o método de Euler mostra-se instável. Os métodos de Relaxação (Jacobi, 

Gauss-Seidel e Sobre-Relaxação Simultânea) apresentam-se como ferramentas poderosas para 

resolver EDPs Elípticas. Em geral, a técnica de Sobre-Relaxação Simultânea é mais eficiente 

que o método de Jacobi e o de Gauss-Seidel, em especial, no que se refere à velocidade de 

convergência.  A resolução numérica da equação do calor, por sua vez, evidencia que o 

método de Crank-Nicholson é altamente estável independentemente dos valores utilizados 

para os incrementos (comprimento da barra e tempo), característica essa não observada para o 

método Euler Progresso Explícito.  Por fim, a abordagem de um algoritmo genérico para a 

temática de dinâmica molecular revela estratégias interessantes para contornar o problema do 

cálculo das forças de interação entre partículas. As técnicas matemáticas e computacionais 

apresentadas no presente trabalho, ainda que de modo conciso, evidencia-nos a relevância da 

aplicação da modelagem computacional para resolver problemas físicos onipresentes no 

âmbito das pesquisas científicas e no desenvolvimento e otimização de produtos na indústria 

(energética, automobilística, aeroespacial, eletrônica e demais). O processo de seleção dos 

métodos a serem implementados para abordar determinada classe de fenômenos físicos é uma 

etapa vital no processo de modelagem computacional e se fundamenta em critérios como 

convergência, estabilidade, precisão, etc. que foram devidamente discutidos no discorrer do 

referido trabalho. 
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PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de controle; algoritmos genéticos; modelagem. 

 

Na natureza a maioria dos processos e fenômenos podem ser representados por Equações 

Diferenciais de Primeira Ordem o que se torna dificultoso quando em se tratando de um 

sistema, conhecemos somente seus sinais de entrada e saída. Diante desta porfia este trabalho, 

através do mecanismo de busca chamado Algoritmo Genético, procura determinar os 

parâmetros de um sistema de primeira ordem e aplicar a modelagem caixa preta no regulador 

com queda de velocidade de um sistema de geração de energia. Neste trabalho usou-se o 

software Simulink para a simulação do modelo que representa um sistema de primeira ordem 

que tem como característica principal a geração de energia. Para estimação de parâmetros 

usou-se a técnicas de busca Algoritmos Genéticos em uma interface no ambiente MATLAB.            

Algoritmos Genéticos, que são técnicas de busca através de procedimentos iterativos 

fundamentadas em analogias a conceitos evolucionistas. Estes mecanismos funcionam da 

seguinte forma: cria-se uma população de possíveis soluções para o problema a ser tratado, 

que será submetida a um processo de evolução. Este processo é randômico, todavia, 

direcionado por um mecanismo de seleção baseado no quão adaptado um indivíduo pode se 

apresentar. Como os dados foram de parâmetros de 50 indivíduos; espaço de busca no 

intervalo de 0 a 10, com precisão de 5 casas decimais; 5 gerações; taxa de mutação de 0.001; 

taxa de cruzamento de 0.85; número de ensaios igual a 3; variação da taxa de mutação e 
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reprodução com estado estacionário de 20%. Na pesquisa os vetores de tempo e de saída 

foram armazenados em uma variável, a qual é salva e posteriormente carregada no aplicativo 

que usa o AG. Conclui-se que a ferramenta foi útil para o estudo do caso, uma vez o indivíduo 

melhor desenvolvido se assemelhou a solução analítica. É interessante mostrar que o AG é 

bem flexível e pode ser usado em vários casos, isto é importante, pois se torna um método de 

rápida resolução de problemas desse tipo (sistemas de primeira ordem) e com baixo nível de 

erros. Percebe-se que a convergência do AG para o resultado ideal é rápido e isto pode ser 

usado em favor de sistemas mais simples (de primeira ordem), que, com o AG, podem ter uma 

resolução mais rápida e eficaz do que quando feita analiticamente. 
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Os microcontroladores possuem grande aplicabilidade no cotidiano, são alternativas eficientes 

para controlar muitos processos, tal como o controle de rotação de motores. O objetivo 

principal deste trabalho é criar um sistema de controle de temperatura com o Arduino e 

LabVIEW, onde um sensor irá aquisitar um valor de temperatura e com base nesse valor será 

provocada a rotação de um motor, responsável por manter a temperatura ambiente estável, 

para o processo usou-se a técnica PWM. Na montagem do sistema, utilizaram-se um sensor, 

um buzzer, dispositivo sonoro, um resistor e um motor DC, e vários LED’s, que são 

dispositivos que podem emitir luz com a passagem de corrente elétrica. O funcionamento do 

motor DC consiste na conversão de energia cinética em mecânica, havendo um movimento de 

rotação a partir do nível de tensão, tal rotação será controlada através da técnica PWM (Pulse 

Width Modulatio), que é fundamental para garantir o controle na largura de pulso da onda 

quadrada. O Arduino Mega 2560 é um microcontrolador, cuja tensão operacional é de 5 Volts. 

Esta placa, é capaz de controlar vários processos através de uma determinada programação, 

neste caso a programação utilizada foi realizada no software LabVIEW, é a chamada 

programação em blocos,  feita com base no modelo de fluxo de dados e interpretada por um 

compilador. Os resultados deste projeto, foram baseados primeiramente na criação de uma 

programação usando o LabVIEW, conectado a placa Arduino através de uma comunicação 
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serial cuja lógica de funcionamento foi simulada experimentalmente, constatou-se o perfeito 

funcionamento deste sistema controlador de temperatura. Havendo a rotação parcial ou total 

do motor DC de acordo com os níveis de temperatura aquisitados pelo sensor. Somente a 

partir de uma temperatura de 28ºC, haveria mudanças no sistema. Onde o motor começaria a 

operar com rotação parcial, porém ao atingir um valor considerado de risco que estaria na 

faixa de 34ºC, a rotação no motor seria máxima, assim como o valor da tensão, o buzzer seria 

acionado, emitindo um sinal sonoro, identificando que a temperatura em questão seria de alto 

risco, necessitando controle imediato, daí o funcionamento máximo do motor, promovendo o 

resfriamento no ambiente. Com o trabalho proposto, conclui-se que o uso do 

microcontrolador Arduino em conjunto com o LabVIEW é viável, pela sua eficiência em 

permitir a criação de um sistema controlador de temperatura de forma automática e prática em 

tempo real.  
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A eficiência energética é um tema cada vez mais valorizado nas pesquisas e trabalhos 

científicos, e vem ganhando mais destaque por causa da crise energética que o país vem 

sofrendo, principalmente nos últimos anos. Esses acontecimentos também são frequentes no 

estado do Pará, mais precisamente na microrregião do Baixo Amazonas, principalmente na 

cidade de Santarém, região que possui um grande potencial de recursos energéticos e naturais, 

contudo não é corretamente explorada. A cidade de Santarém nos últimos anos obteve um 

aumento populacional pelo fato da mesma se tornar um polo universitário na região, isso 

ocasionou num maior consumo elétrico. Esse aumento é causado tanto pelo uso de 

eletrodomésticos e eletroeletrônicos, como Split, computadores e máquinas em geral, quanto 

também pelas edificações construídas de forma inadequadas ao clima local. A arquitetura 

bioclimática é o grande diferencial deste projeto, pois prioriza a utilização dos materiais e 

técnicas já existentes na edificação, contudo essas estratégias não serão usadas isoladamente 

no objeto de estudo, serão aplicadas em conjunto com os equipamentos eficientes. Para 

Lamberts (2009) o conforto ambiental pode ser entendido como um conjunto de condições 

ambientais que permitem ao ser humano sentir bem-estar através do conforto térmico, visual, 

acústico e antropométrico, além de garantir a qualidade do ar. Portanto, diante das questões 

apresentadas o projeto visa estudar as variáveis climáticas do objeto de estudo, no caso a 

microrregião do Baixo Amazonas, e conforme os resultados obtidos, e por fim propor 
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mecanismos viáveis e eficientes voltados a atender o conforto térmico da edificação. O 

projeto visa a elaboração de propostas que tornam mais eficiente o consumo de energia nas 

edificações da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, utilizando também conceitos 

da eficiência energética, através da implantação da arquitetura bioclimática, do uso de 

equipamentos energeticamente eficientes, e ainda aplicações de automação residencial, para 

tornar os ambientes mais confortáveis e saudáveis para o trabalho. A pesquisa baseia-se na 

avaliação do conforto térmico do objeto de estudo em questão, no caso o bloco 03 do Campus 

Tapajós da UFOPA, e além disso foram observadas também e suas variáveis climáticas, como 

a temperatura e umidade relativa do ar, o consumo estimado de energia elétrica, incluindo a 

utilização de aparelhos e iluminação artificial, durante o período de dois meses. A avaliação 

segue a metodologia abordada por pesquisadores do Laboratório de Edificações em Eficiência 

Energética - LabEEE de Santa Catarina, elaboradas pelo coordenador Lamberts (2009), no 

qual sugere a abordagem de equipamentos para as medições das variáveis climáticas, no 

projeto em questão foi utilizado Termo Hidrometer da marca FLUKE 1620 A 971, para o 

registro e análises de desempenho térmico da edificação. Após a conclusão as medições serão 

propostas estratégias e planos eficientes para serem aplicados na edificação, a fim de 

contribuir para o seu desempenho. Diante do que foi apresentado o projeto visa aplicar 

métodos práticos e acessíveis, como a arquitetura bioclimática e equipamentos eficientes, para 

contribuir na eficiência dos prédios da Universidade Federal do Oeste do Pará, levando em 

consideração a sua localização e região, no caso a microrregião do Baixo Amazonas e suas 

variáveis climáticas, pretendendo  com isso contribuir para o conforto térmico dos ambientes 

de trabalho, amenizando no consumo de energia local e também produzindo usuários 

comprometidos e eficientes.  
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Os avanços tecnológicos da atualidade desafiam os engenheiros a desenvolverem projetos 

cada vez mais robustos para lidarem com problemas complexos que demandam alto nível de 

confiabilidade e segurança como projetos do âmbito da dinâmica dos fluidos e transferência 

de calor (escoamentos em tubulações, aerodinâmica de aviões, propulsão de foguetes, 

cavitação em hélices, resfriamento de reatores nucleares, etc.). Nesse contexto, os engenheiros 

durante o processo de concepção do projeto recorrem ao uso da modelagem computacional - 

modelos matemáticos e técnicas computacionais - e de procedimentos experimentais para 

simular os sistemas físicos em questão. Em geral, as soluções analíticas para as equações que 

modelam esses sistemas são possíveis somente quando tais equações são passíveis de 

simplificações, ou seja, podem ser linearizadas ou se a influência dos termos não-lineares 

presentes nelas sejam irrisórios para a solução geral (POTTER; WIGGERT, 2011). A 

abordagem experimental, por sua vez, exige elevado custo ou mesmo a própria simulação 

experimental pode ser inviável. Nesse contexto, a aplicação de métodos numéricos para a 

obtenção de soluções aproximadas para os problemas de escoamentos e transferência de calor 

é imprescindível, oferecendo suporte às abordagens teóricas e experimentais. Uma das 

mailto:kamassury@gmail.com
mailto:endrew_barreto@hotmail.com
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mailto:carolmarisol@gmail.com


   
 

               217 

XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 

GRUPOS PET 

 

Amazônia: A Interatividade Científica e o Elo 

Multiprofissional em Prol da Sustentabilidade. 

 
12 e 13 de novembro | Universidade Federal do Pará | Belém-PA 

técnicas de modelagem mais robustas para simular sistemas fluidodinâmicos e de 

transferência de calor é o método dos elementos finitos (MEF) que emprega a metodologia de 

discretização do domínio original em subdomínios (elementos finitos), gerando assim 

soluções aproximadas de problemas de valores de contorno (SILVA, 1999). Neste trabalho, 

aplica-se o referido método para resolver três problemas. O primeiro problema consiste na 

determinação do perfil da transferência de calor em uma placa (modelada via equação de 

Poisson). O segundo problema, por sua vez, destina-se a simular a dinâmica do escoamento de 

Poiseuille gerada por uma diferença de pressão (DHATT, 2012), enquanto, o terceiro 

problema implica na determinação do campo de velocidade do fluido confinado em uma caixa 

quando submetido à uma perturbação gerada pelo movimento da tampa da mesma (problema 

da cavidade com uma tampa móvel). A implementação dos algoritmos computacionais é 

realizada através do software MATLAB
®
 (MAtrix LABoratory). Para os dois primeiros casos, 

a robustez do MEF é evidenciada pelo fato de as soluções numéricas obtidas serem 

condizentes com as soluções analíticas (os gráficos de erros, estabilidade e convergência 

numérica demonstram tal afirmação). No que tangencia ao problema da cavidade, o MEF 

mostra-se eficiente na determinação do campo de velocidades a partir de poucas iterações. A 

resolução dos problemas em questão demonstram o quão o MEF é eficiente para lidar com 

sistemas típicos da dinâmica dos fluidos. 
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Inúmeros descobrimentos promoveram melhorias na qualidade e quantidade de produção dos 

ferros e aços, como na Revolução Industrial, porém os mesmos ainda apresentavam 

numerosos defeitos, o que contribuiu para a intensificação de estudos sobre a liga para que 

sua aplicação se tornasse apta e segura (Shackelford, 2008). Em virtude do crescimento 

exponencial das aplicações do aço, várias pesquisas foram iniciadas a fim de melhorar seu 

desempenho mecânico. Hoje a liga é empregada em diversas áreas, como nos transportes, 

construção civil, agricultura, geração de energia etc. Apesar dos avanços, o conhecimento da 

relação entre as estruturas e microestruturas com suas respectivas propriedades é 

relativamente recente, aproximadamente 100 anos (CALLISTER, 2008). Portanto, este 

trabalho objetiva esclarecer a importância da continuidade dos estudos do aço, bem como as 

tendências de pesquisas e aplicações do mesmo. A fim de verificar a influência da utilização 

de aços no decorrer da história foram coletadas informações acerca do assunto em artigos 

internacionais, livros relacionados à metalurgia física e processos de fabricação e sites 

vinculados com a proposta apresentada. As primeiras aplicações do aço começaram a ocorrer 

de forma intensa após a descoberta do método para produção em larga escala feita pelo Sir 

Henry Bessemer, em 1856. A partir de então, o aço suplantou quase completamente o ferro – 

pois é mais tenaz, resistente a corrosão e ao impacto - em trilhos ferroviários, arcabouço de 

grandes edifícios, pontes, ferramentas etc (Burns, 2007). Na construção civil, o interesse 
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maior está nos aços com resistência, ductilidade e outras propriedades adequadas para a 

utilização em elementos da construção sujeitos a carregamento. Logo, os aços estruturais de 

Média Resistência Mecânica e de Alta Resistência Mecânica, apresentam-se mais solicitados 

para tal finalidade, por conter os principais requisitos para aplicação como elevada tensão de 

escoamento e tenacidade, boa solubilidade, homogeneidade microestrutural, susceptibilidade 

de corte por chama sem endurecimento (BOTT, 2008). Na indústria automobilística, as 

crescentes procuras por automóveis mais leves e seguros impulsionaram o desenvolvimento 

de novas ligas de aços com desempenho melhorado. Grande parte desses aços foram 

desenvolvidos recentemente ao longo dos últimos 10 anos, como é o caso dos Aços 

Avançados de Alta Resistência que chegam a gerar 20 vezes menos emissões de gases que 

levam ao efeito estufa em sua produção, se comparado a outros materiais alternativos. A 

sociedade adquiriu imensas melhorias após a descoberta e aplicações do aço. Atualmente, ele 

é utilizado de maneira essencial em setores que proporcionam principalmente conforto, 

segurança e praticidade para a humanidade, como em edificações, automóveis, ferramentas 

etc. Dessa maneira, o estudo e aplicação futuros dessa liga é imprescindível para o 

aperfeiçoamento de determinados produtos, como é o caso das novas gerações de aços 

avançados de alta resistência utilizados em automóveis. 
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LINGUÍSTICA, LETRAS E 

ARTES 
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Reconhecida em 2002 como língua natural, a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) além de 

ser a língua natural do surdo, é instrumento de suma importância para a construção da 

identidade deles. LIBRAS é uma língua que possui especificidade viso-espacial e, é por meio 

desse universo que as pessoas portadoras da surdez estabelecem a comunicação entre 

membros da comunidade surda.  No entanto, ainda há muito preconceito sobre essa língua que 

é denominada por alguns como gestos e mímicas e, na maioria das vezes, é entendida como 

“linguagem de sinal”. Assim como as línguas orais, as línguas de sinais são sistemas 

linguísticos com estruturas gramaticais próprias. Durante muito tempo, acreditou-se que as 

línguas de sinais eram somente icônicas e, por esta razão, não eram legitimadas como línguas 

naturais, entretanto há comprovação de que grande maioria dos sinais das línguas de sinais 

são arbitrários, uma vez que não representam associações ou semelhanças visuais com seu 

referente. O estudo aqui apresentado é fruto da pesquisa que está sendo realizada sobre as 

propriedades linguísticas em LIBRAS, a qual tem como principal objetivo descrever os sinais 

de saudações, termos de parentesco e sinais pessoais conforme a perspectiva linguística 

relacionada ao princípio da arbitrariedade e da iconicidade do signo, conceitos propostos por 

Ferdinand de Saussure (2006) e Charles Peirce (2005), respectivamente.  Para Saussure o laço 

que une a forma e o significado é arbitrário. No caso da iconicidade, Peirce propõe que o 

ícone possui uma relação de semelhança entre seu significante e seu significado. 

Metodologicamente serão enumerados aspectos de LIBRAS que estão relacionados às 
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propriedades de arbitrariedade e de iconicidade conforme as perspectivas dos autores 

mencionados e, serão observados, também, conforme tais perspectivas, como são construídos 

os sinais de saudações, termos de parentesco e sinais pessoais, por meio da coleta de dados 

feita sobre esses itens, os quais serão comparados considerando aspectos coloquiais e formais 

da Língua Brasileira de Sinais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

               223 

XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 

GRUPOS PET 

 

Amazônia: A Interatividade Científica e o Elo 

Multiprofissional em Prol da Sustentabilidade. 

 
12 e 13 de novembro | Universidade Federal do Pará | Belém-PA 

UMA VISÃO COMPARATIVA SOBRE A AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM 

ORAL E DA LÍNGUA DE SINAIS 

 

Alessandra Gonçalves Pinheiro¹; Marília de Nazaré Ferreira². sandraufpa12@gmail.com. 

Belém, Pará. 

 

(1) 
Graduanda de Letras- Habilitação em Língua Portuguesa; Universidade Federal do Pará; 

(
²
) 
Professora Doutora 

em Linguística; Universidade Federal do Pará; Belém do Pará E-mail: mariliaferreira1@gmail.com. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem; Gerativismo; espaço-visual; oral-auditiva. 

 

Muitos são os desafios enfrentados por pessoas portadoras de necessidades especiais auditivas 

no decorrer da história, principalmente em um mundo que, majoritariamente, é acessível por 

intermédio de uma língua essencialmente oral-auditiva. Deste modo, fazendo do indivíduo 

surdo um ser que aparentemente não possua a capacidade de construir uma identidade social, 

tornando-se um indivíduo adjacente à sociedade, por não ser apto a captar o mundo a partir do 

som impossibilitando a aquisição da “chave de acesso” à sua integração na sociedade: A 

linguagem por meio do mundo sensorial. Contudo, a capacidade de percepção do surdo estar 

imersa sob diferentes habilidades, as quais estas possuem caráter essencialmente espaço-

visual, sobretudo as linguísticas. Deste modo a Língua de Sinais torna-se a “chave de acesso” 

mais importante deste indivíduo, no entanto várias são as problematizações sociais para a 

aquisição de tal língua pelo surdo, sobretudo a falta de conhecimento por parte dos pais sobre 

a existência da comunidade surda e cultura, assim como a falta de conhecimento sobre a 

LIBRAS. O presente trabalho apresenta questões acerca da aquisição da linguagem, com 

enfoque na comparação entre o processo de aquisição da linguagem oral e o da língua de 

sinais. Esta pesquisa é de cunho bibliográfico e se basea no modelo teórico de aquisição da 

linguagem da abordagem gerativista proposto por Noam Chomsky (1981), em sua Teoria 

Inatista, que afirma que o ser humano é dotado de uma Gramática Universal portadora de 

todas as regras necessárias para todas as línguas; ou seja, de acordo com o ambiente 

linguístico que a criança é exposta, ela transforma, a partir de operações mentais, a gramática 
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universal em gramática de sua língua materna, sendo esta uma habilidade inata ao ser 

humano. A partir desse princípio todo ser humano possui a competência para desenvolver a 

linguagem bastando ter o input linguístico. Segundo Quadros (1997) o processo de aquisição 

de uma língua por surdos ocorre em quatro estágios: pré-lingüístico, estágio de um sinal, 

estágio das primeiras combinações; e estágio das múltiplas combinações. Com base em tais 

estágios, pesquisadores como Quadros (1997) e Petitto e Marantette (1991) confrontam dados 

a cerca da aquisição da língua tanto por surdos, quanto por ouvintes e constatam muitas 

similaridades ao que se refere ao primeiro estágio pré-linguístico, mas a partir dos 12 meses, 

referente ao estágio de um sinal, começa haver uma dissociação e surgimento das 

particularidades referentes à aquisição das duas modalidades de língua. A referência da teoria 

Chomskyana sustenta a existência da competência linguística a todo ser humano, assim sendo 

todos capazes de desenvolver a linguagem, contudo muitas pessoas com deficiência auditiva, 

não adquirem a Língua de Sinais como Língua Materna no período, chamado por Chomsky, de 

Crítico, que dura alguns anos e termina definitivamente no início da puberdade, causando 

transtornos a este indivíduo, que posteriormente encontra maiores dificuldades de aprender a 

língua, por  não estar  cognitivamente mais apto a adquirir a mesma. Este é um fator 

preponderante para a gênese de muitas problemáticas sociais referentes ao indivíduo surdo, 

pois a impossibilidade de acesso à língua de sinais logo nos anos iniciais é privar a pessoa 

surda de construir sua identidade social desde os seus primeiros anos de vida. 
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RESUMO 

O pimentão (Capsicum annum) apresenta-se como uma das dez holerícolas mais 

importantes e consumidas no Brasil, utilizados na fabricação de corantes naturais, 

condimentos, temperos, conservas e molhos. Dentre os fatores limitantes da cultura a 

antracnose se destaca, causando grandes prejuízos ao produtor. O presente trabalho objetivou 

identificar o agente etiológico da antracnose em frutos de pimentão nas agrovilas Calúcia e 3 

de Outubro, localizadas no município de Castanhal-PA. Foram coletados frutos sintomáticos 

no campo, sendo levados ao Laboratório microbiologia de Alimentos do IFPA, onde 

procedeu-se o isolamento e identificação do agente etiológico. Pelas características 

morfológicas e cultural foi possível identificar o gênero Colletotrichum spp. 

 

 

PALAVRAS–CHAVE: Capsicum annum; Colletotrichum spp.; diagnose. 

 

INTRODUÇÃO 

O gênero Capsicum pertence a família das Solanáceas, sendo representado pelas 

pimentas e pimentões. O Brasil possui ampla diversidade de espécies de Capsicum, com 

destaque para C. annuum var. annuum; C. bacccatum var. pendulum; C. chinense e C. 

frutescens. O pimentão (Capsicum annum) de origem americana, é cultivado em diferentes 

regiões do mundo tendo grande importância econômica tanto no Brasil como no exterior 

(REIFSCHNEIDER, 2000).  

Moura et al (2013) estima que haja cerca de 5 mil hectares de área cultivada com 

pimentas no Brasil, permitindo uma produção de 75 mil toneladas, com produtividade média 

de 15 t/ha. De acordo com o ultimo senso realizado pelo IBGE no ano de 2006, o Brasil é 
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responsável por explorar economicamente 276.767 toneladas (t) de pimentão. No entanto, a 

maior produção está concentrada nas regiões sudeste com 148.773 toneladas, a região norte 

ocupa a ultima posição no ranking da produção, sendo responsável por 2.034 toneladas, já no 

Estado do Pará, estima-se que a produção encontra-se em 535 toneladas, sendo que o 

município de Castanhal é responsável por 6,54% aproximadamente, produzindo 35 toneladas 

anualmente (IBGE, 2015).    

Dentre os fatores limitantes da cultura a antracnose se destaca representando um sério 

entrave causando perdas significativas é uma doença comum do pimentão no Brasil, quando 

as condições climáticas são muito favoráveis o controle é difícil, principalmente em condições 

de clima quente e alta umidade, podendo chegar a uma incidência e perdas de até 100% dos 

frutos, sendo considerada a mais limitante e destrutiva doença nos cultivos de verão, causando 

perdas diretas, reduzindo a qualidade dos frutos para o comércio, com conseqüente prejuízo 

ao produtor rural (AZEVEDO et al, 2006). 

O gênero Colletotrichum causa lesões em frutos de pimentão (VIANA; FREIRE; 

PARENTE, 2007). No Brasil, Tozze Júnior et al. (2007), descreve cinco espécies como 

agentes patogênicos da antracnose em solanáceas: C. gloeosporioides, C. acutatum, C. 

coccodes, C. capsici e C. boninense. Os sintomas característicos da doença iniciam-se na 

forma de lesões deprimidas, aquosas, circulares, de bordos elevados e de diferentes tamanhos 

e que progridem e coalescem, causando o descarte dos frutos. 

A diagnose é de fundamental importância para os produtores rurais da localidade, pois é 

a partir dela que decorrem as indicações aos métodos mais adequados para o controle e 

manejo da enfermidade. O presente trabalho objetivou identificar o agente etiológico da 

antracnose em frutos de pimentão nas agrovilas Calúcia e 3 de Outubro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Frutos de pimentão com sintomas típicos de antracnose, foram coletados nas agrovilas 

Calúcia e 3 de outubro no período de fevereiro a março de 2015 e transportados para o 

laboratório Microbiologia de Alimentos, do Instituto Federal do Pará, Campus Castanhal. Os 

frutos foram desinfestados com água destilada e sabão neutro, sendo secos em papel toalha e 
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mantidos sob câmara úmida durante 24-48 horas, estimulando a esporulação do patógeno.  

O Isolamento direto foi realizado em meio Agar-água (AA) e as placas de petri foram 

incubadas em câmaras de crescimento Biochemical Oxigen Demand (BOD) com fotoperíodo 

de 12 horas durante 48 horas, após o crescimento micelial, plaqueando para o meio Batata–

Dextrose-Ágar (BDA) incubadas a 25º±2°C por 10 dias (REIS et al, 2012).   

Para o teste de patogenicidade, conídios de culturas puras, foram adquiridos pela 

deposição de 20 mL de água destilada, sendo filtrados em gaze e posteriormente contados em 

câmara de Neubauer para uma concentração de 1x10
6 

esporos/mL. Frutos de pimentão sadios 

foram lavados e desinfestados com HCl a 1% por 10 minutos, lavados em água destilada e 

secos em papel toalha (MONTRI et al., 2009). 

A inoculação do fungo foi realizada em 20 frutos e foram realizados quatro ferimentos 

equidistantes em cada unidade, onde depositou-se 100 μL de suspensão de conídios e 

incubados em câmara úmida à temperatura ambiente, em fotoperíodo de 12 horas claro e 12 

horas escuro, nas testemunhas foram utilizadas 100 μL de água destilada esterilizada (ADE) e 

num período de sete dias ocorreu as observações. O período de incubação e latência do 

patógeno foi de aproximadamente 72 e 96 horas respectivamente, apresentando lesões 

deprimidas circulares de bordos elevado e apresentou massa de conídios alaranjada, 

característicos da doença. O organismo foi reisolado para BDA e, após sete dias apresentou as 

características morfológicas de conídios retos, cilíndricos, e com ápices arredondados, 

observadas em lâminas temporárias sob microscópio óptico para a visualização e identificação 

das estruturas reprodutivas do patógeno. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os sintomas observados no campo de coleta das agrovilas caracterizaram-se na forma 

de lesões deprimidas, aquosas, circulares, de bordos elevados e de diferentes tamanhos e que 

progridem e coalescem, causando o descarte dos frutos e a perda na produção, foi possível 

observar no interior das lesões massas de conídios laranja. Concordando com Viana; Freire; 

Parente (2007), o qual relata lesões nos frutos de pimentão causadas por fungos do gênero 

Colletotrichum, sob condições de elevada umidade, o patógeno produz frutificações na forma 
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de acérvulos escuros com massas de conídios de coloração rósea, salmão ou alaranjada.  

O aparecimento dos sintomas pode ocorrer durante o desenvolvimento da cultura ou 

em pós-colheita. No Brasil, Tozze Júnior et al. (2007), relataram quatro espécies como 

agentes patogênicos da antracnose em solanáceas (C. gloeosporioides, C. acutatum, C. 

coccodes, C. capsici) e, mais recentemente, também relataram a ocorrência de C. boninense 

em Capsicum spp.   

O gênero Colletotrichum faz parte dos fungos imperfeitos, Ascomycota, classe 

Coleomycetes, ordem Melaconiales e família Melanconiaceae, esse gênero ocupa posição de 

destaque como sendo um dos grupos de fungos fitopatogênicos mais estudados.  Após o teste 

de patogênicidade todos os isolados testados mostraram-se patogênicos. As lesões iniciais, 

características de antracnose surgiram entre o terceiro e o quarto dias após a inoculação.  

Após a visualização de lâminas microscópicas, sob microscópio óptico, os conídios 

eram hialinos com extremidades afiladas, o aspecto da colônia nos bordos varia de cotonosa a 

aveludada com esporulação alaranjada no centro da colônia semelhante ao descritos na 

literatura. As características morfológicas que identificam o gênero Colletotrichum são a 

conidiomata acervular, freqüentemente com setas, as quais apresentam hifas estéreis de 

coloração escura, não ramificada e com parede espessa; a reprodução sexual é via esporos 

endógenos (ascósporos), originados no interior de ascas e agamicamente por esporos 

formados sobre ramificações do micélio (conidióforos) ou no interior de corpos frutíferos 

(PERFECT et al., 1999).   

Trabalhos conduzidos no Brasil revelam que as espécies C. gloeosporioides, C. 

acutatum, C. coccodes, C. capsici e C. boninense estão associadas à antracnose em pimentão, 

pimentas e jiló. (Tozze Jr. et al., 2007). No entanto a maioria dos relatos de antracnose em 

pimentões no Brasil aponta o fungo Colletotrichum acutatum como o responsável por mais de 

70% das ocorrência dessa enfermidade em nosso país (Tozze Jr., 2007).  

A doença é favorecida por temperaturas altas e presença de chuvas ou irrigação por 

aspersão e pode ser disseminado pela água de chuva, vento, por sementes contaminadas e 

sobreviver ainda em restos de cultura (REIS; BOITEUX; HENZ, 2009). 
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CONCLUSÕES 

O agente etiológico diagnosticado em frutos sintomáticos de pimentão nas agrovilas 

calúcia e 3 de Outubro,  apresentou morfologia de colônia e conídios, semelhante aos 

descritos na literatura para a antracnose causada pelo grupo Colletotrichum spp. 
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RESUMO: Grande parte dos estabelecimentos de pequeno porte na atividade de abate tem 

dificuldades com a destinação dos resíduos gerados pelas suas atividades comerciais, 

principalmente aqueles situados em pequenos municípios. O presente trabalho tem como 

objetivo descrever a geração e destinação de efluentes produzidos a partir do abate de bovinos 

caracterizando as etapas do processo produtivo. A pesquisa foi realizada no município de 

Almeirim onde encontra-se na região norte do Brasil, baseando-se no método quantitativo. 

Analisando a estrutura do matadouro municipal, o que se percebe é que o estabelecimento não 

se constitui de quaisquer técnicas para redução dos impactos causados pelo lançamento dos 

efluentes produzidos no processo de abate. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Almeirim; processo produtivo; resíduo.  

 

INTRODUÇÃO 

Com o crescimento populacional o consumo de carne aumentou e a 

comercialização passou a ter maior valor comercial, resultando no aumento da atividade do 

setor de abate bovino (BARBOSA; MOLINA 2012), entretanto, esse aumento trouxe consigo 

a preocupação com meio ambiente, pois o consumo de água utilizada para esses fins também 

cresceu consideravelmente, o que proporciona um maior lançamento de efluentes líquidos 

sem nenhum tipo de tratamento em rios ou lagos próximo a esses estabelecimentos. 

Grande parte dos estabelecimentos de pequeno porte na atividade de abate tem 

dificuldades com a destinação dos resíduos gerados pelas suas atividades comerciais, 

principalmente aqueles situados em pequenos municípios. Além disso, a utilização de água 

durante a atividade nesses estabelecimentos é constante, isso por que em abatedouros ou 
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matadouros, como qualquer outro tipo de estabelecimento que trabalha com alimentos precisa 

de higiene antes, durante e após as atividades, o que acaba acarretando uma grande 

concentração de resíduos. 

Entre os efluentes de indústrias alimentícias, os que mais preocupam são os 

resíduos de abatedouros, que devido a sua constituição são altamente putrescíveis, pois o 

material em suspensão junto com o sangue acaba entrando em decomposição poucas horas 

depois de sua geração. Os valores de DBO (demanda bioquímica de oxigênio) e DQO 

(demanda química de oxigênio), sendo estes parâmetros responsáveis por verificar a 

quantidade de cargas orgânicas poluidoras nos efluentes, apresentam altos valores, 

principalmente no que se refere ao sangue líquido bruto com DQO em torno de 400g/l e DBO 

de aproximadamente 200g/l (DORNELLES, 2009).   

De acordo com Brasil (1986) impacto ambiental é toda e qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, assim 

como a biota, as condições estéticas e sanitárias, além da qualidade dos recursos naturais.  

O presente trabalho tem como objetivo descrever a geração e destinação de 

efluentes produzidos a partir do abate de bovinos caracterizando as etapas do processo 

produtivo, assim como, os impactos ocasionados pelo mesmo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no município de Almeirim onde encontra-se na região 

norte do Brasil, situado no Baixo Amazonas, com as coordenadas geográficas 

latitude 01º31'24"S e a uma longitude 52º34'54" W (IBGE, 2010).  

O trabalho baseou-se no método quantitativo, sendo esse, um grande conjunto de 

observações, experiências relatadas, conceitos e interpretações que os pesquisados 

demonstram em relação à pesquisa. Segundo Gerhardt e Silveira (2009) a pesquisa qualitativa 

preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
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Dessa forma, foram realizadas visitas frequentes ao estabelecimento para 

obtenção dos dados das atuais condições de produção, dos resíduos gerados e dos aspectos e 

impactos ambientais, o que proporcionou uma visão mais ampla e detalhada das atividades 

desenvolvidas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estabelecimento encontra-se próximo a PA 423 e é considerado de pequeno 

porte, já que a quantidade de abate é inferior a 50 cabeças/dia. Sendo chamado de matadouro, 

pois no local ocorre apenas o abate de bovinos e/ou bubalinos, para produção de carne e 

vísceras comestíveis. 

Analisando a estrutura do matadouro municipal, o que se percebe é que o 

estabelecimento não se constitui de quaisquer técnicas para redução dos impactos causados 

pelo lançamento dos efluentes produzidos no processo de abate. Abaixo configura-se as etapas 

do processo produtivo. 

 Recepção: O curral de recepção não possui em sua estrutura jatos de aspersão, no entanto, 

é realizado a limpeza com mangueira.  

 Condução e lavagem: Durante o percurso, os animais são lavados para retirada do esterco 

e de outras sujidades antes do abate. 

 Atordoamento: Nesta etapa, geralmente os animais vomitam e então, normalmente, 

recebem um jato de água para limpeza do vômito que é direcionado para o esgoto. 

 Sangria: Após o atordoamento os animais são içados e conduzidos pelo trilho até a calha 

de sangria, nessa etapa ocorre o corte nos grandes vasos sanguíneos do pescoço. O sangue 

não é utilizado para um processamento especifico. 

 Esfola: Nessa etapa são cortadas as patas dianteiras, e posteriormente, as patas traseiras, 

em seguida ocorre a retira do couro.  

 Evisceração: A evisceração envolve a remoção das vísceras abdominais e pélvicas, além 

dos intestinos, bexiga e estômagos. Os efluentes produzidos nessa limpeza também são 

lançados no esgoto atrás do estabelecimento. 
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 Corte da cabeça: Retiradas as vísceras, as carcaças são serradas longitudinalmente ao 

meio, seguindo o cordão espinal. Nessa etapa também são feitas as inspeções, para 

possíveis doenças.  

Durante todo o processo produtivo são usados jatos d’água para limpeza do local 

e junto com a água são levados pedaços de vísceras, fragmentos de carne e gordura, sendo 

essa água toda despejada no esgoto nos fundos do local (Figuras 1, 2).   

 
Figura 1: Aspecto visual dos fundos do matadouro municipal 

 
Figura 2: Aspecto visual da liberação do efluente para o corpo receptor 

 

Todos os resíduos líquidos do estabelecimento são lançados diretamente em um 

corpo receptor sem qualquer tratamento, sendo levado junto com o sangue fragmentos de 

carnes, vísceras e gordura. Logo esse torna-se o maior problema, já que proporciona 

mudanças no estado físico, químico e biológico do corpo receptor devido à grande descarga 

orgânica no ambiente. Uma vez que, quanto maior a carga de material em decomposição, 

maior será o consumo de oxigênio e, portanto, maior a taxa de reprodução dos organismos. A 

redução do oxigênio acaba causando a diminuição de espécies existentes no corpo hídrico, 

podendo chegar ao ponto de eliminar qualquer vida existente no ambiente (ICLEI, 2010). 
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CONCLUSÕES 

O processo de abate de animais é uma das atividades capazes de gerar grandes 

impactos se seu gerenciamento não for realizado de maneira adequada, o que geralmente não 

ocorre na maioria dos estabelecimentos deste setor, principalmente, em 

abatedouros/matadouros municipais. 

Seu gerenciamento inadequado tem provocado impactos significativos, já que sua 

operação traz como consequência a geração de subprodutos e/ou resíduos, os quais deveriam 

sofrer processamentos específicos, além, de produzirem efluentes líquidos. 
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RESUMO 

As zoonoses são doenças de animais transmissíveis ao homem, ou aquelas 

transmitidas do homem para os animais, podendo ser de variados tipos, produzidas por 

bactérias, fungos, vírus e parasitas, transmitidas pelos animais de estimação. A pesquisa se 

deu através da aplicação de questionário aos proprietários de cães e gatos na Região 

Metropolitana de Belém, atendidos no Hospital Veterinário da UFRA (HOVET-UFRA). 

Percebe-se que apesar de a população ter noção das zoonoses apresentadas, muitas 

desconhecem que a maioria das doenças presentadas podem ser repassadas do contato entre 

homem e animais, sendo necessário, portanto, maior disseminação de informações, visando 

esclarecer a população sobre os riscos e formas e prevenção. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cães; gatos; frequências. 

INTRODUÇÃO 

As zoonoses são doenças de animais transmissíveis ao homem, ou aquelas 

transmitidas do homem para os animais, podendo ser de variados tipos, produzidas por 

bactérias, fungos, vírus e parasitas, transmitidas pelos animais de estimação. Algumas delas, 

tais como a toxoplasmose e a leptospirose produzem efeitos graves na saúde humana 

(SÁNCHEZ-ORTIZ; LEITE, 2011). Outra zoonose, a leishmaniose, tem o cão como principal 

reservatório urbano, por portar uma enorme quantidade de parasitos cutâneos, favorecendo a 

infestação dos vetores (TOME et al., 2005). No ciclo de transmissão da leptospirose há 

interação entre reservatórios animais, um ambiente favorável e grupos humanos suscetíveis, 

sendo que os fatores de risco associados à infecção dependem de características da 

organização espacial, dos ecossistemas e das condições de vida e trabalho da população 
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(MURHEKAR et al., 1998). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa se deu através da aplicação de questionário aos proprietários de cães e 

gatos na Região Metropolitana de Belém, atendidos no Hospital Veterinário da UFRA 

(HOVET-UFRA), com número amostral de 60 pessoas. As temáticas abordadas no 

questionário foram: você já ouviu falar em zoonoses? Quais das doenças apresentadas você 

conhece como zoonose? Sabe de alguma pessoa que adquiriu alguma das doenças 

apresentadas? As doenças apresentadas foram: Raiva, Leptospirose, Toxoplasmose e 

Leshmaniose. Além dessas perguntas, também se obteve dados referentes à renda familiar dos 

proprietários. A análise dos dados se deu através do programa operacional Microsoft Excel 

2010, no qual foram calculadas as frequências absoluta e relativa referentes às respostas 

obtidas. Os dados foram dispostos em tabelas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 1: Avaliação do conhecimento dos proprietários sobre zoonoses e casos conhecidos, na 

Região Metropolitana de Belém, atendidos no HOVET-UFRA, 2015. 

PERGUNTA 

RESPOSTA 

SIM NÃO 

FA RF FA FR 

Ouviu falar sobre 

zoonoses 
46/60 76,67% 14/60 23,33% 

Conhece pessoas que 

adiquiriram alguma 

zoonose 

12/60 20% 48/60 80% 

FA= frequência absoluta; FR= frequência relativa. 

Os dados da Tabela 1 demonstram que a maioria dos proprietários entrevistados já 

ouviu falar em zoonoses (76,67%), provavelmente devido possuir animais como cão e gato e 

conhecer algumas práticas do Centro de Controle de Zoonoses da cidade de Belém. Uma 
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menor parcela (23,33%) afirmou desconhecer o termo, o que pode ser associado ao fato de 

estarem familiarizadas apenas com o termo ‘’doenças transmitidas por animais’’, o que estes 

afirmaram conhecer, porém não sabiam informar o que significava a palavra zoonose. Uma 

parcela considerável, porém menor que a encontrada por Tome et al. (2005) que ao avaliar o 

grau de conhecimento das professoras de escolas municipais de ensino infantil de Araçatuba 

sobre zoonoses parasitárias, com enfoque na patogenia, medidas preventivas e terapêuticas, 

verificou que 95,29% (81/85) confirmaram que cães e gatos são reservatórios de zoonoses. 

Tabela 2: Frequências absoluta e relativa do número de pessoas que reconhecem como 

zoonoses as quatro doenças perguntadas: Raiva, Leptospirose, Leshmaniose e Toxoplasmose, 

na Região Metropolitana de Belém, Pará, 2015. 

 FA RF 

Acredita que todas são 

zoonoses 
13/60 21,67% 

Acreditam que de uma a três  41/60 68,33% 

Acreditam que nenhuma seja 

zoonose 
6/60 10% 

FR= frequência absoluta; FR= frequência relativa. 

Sobre reconhecer algumas das doenças apresentadas como zoonoses, a grande parte 

(68,33%) reconheciam apenas três delas como zoonoses, enquanto que apenas 21,67% 

afirmaram que as quatro doenças poderiam ser transmitidas pelo contato do homem com o 

animal; e 10% dos entrevistados respondeu que nenhuma das quatro seria zoonose. 

Tabela 3: Avaliação do conhecimento das zoonoses apresentadas: Raiva, Leptospirose, 

Leshmaniose e Toxoplasmose, na Região Metropolitana de Belém, Pará, 2015. 

Doença Acredita ser zoonose Acredita não ser zoonose 

 FA RF FA FR 

Raiva 47/60 78,33% 13/60 21,67% 

Leptospirose 33/60 55% 27/60 45% 

Leishmaniose 21/60 35% 39/60 65% 

Toxoplasmose 20/60 33,33% 40/60 66,67% 
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FR= frequência absoluta; FR= frequência relativa. 

A raiva canina é uma enfermidade infecto-contagiosa aguda, causada por um RNA-

vírus da família Rhabdoviridae do Gênero Lyssavirus, e acomete todas as espécies de 

mamíferos, inclusive o homem, principalmente pela mordedura de um animal infectado a um 

hospedeiro susceptível (Fumagalli, 2006). 

Ao avaliar cada doença isoladamente (Tabela 2), constatou-se que a mais conhecida 

pelos proprietários foi a Raiva (78,33%), provavelmente devido à campanha de vacinação 

antirrábica anual proposta pelo governo. Segundo Fumagalli (2006) a população deve estar 

consciente sobre a importância da Raiva e sobre as medidas que são adotadas para evitá-las, 

destacando que o melhor método de prevenção são as campanhas de vacinação, que visa 

fornecer proteção imunológica em toda a população animal urbana, impedindo a transmissão 

da raiva entre estes animais e o homem. 

Quando questionados sobre a Leptospirose, 55% dos entrevistados afirmaram que a 

esta é zoonose, muitas vezes associando a enfermidade à presença de roedores ou enchentes. 

Quanto ao conhecimento da Leshmaniose como zoonose, apenas 35% afirmaram que esta 

pode acometer o homem pelo convívio com cães portadores. Tome et al. (2005) em suas 

pesquisas, a respeito da leishmaniose, 91,76% (78/85) das pessoas afirmaram que o cão é o 

principal reservatório da Leishmania spp. e 58,82% (50/85) desconheciam a forma de 

transmissão da doença. Foi constatado também que 37,65% (32/85) relataram que o mosquito 

é o vetor desta enfermidade e 3,53% (3/85) citaram que a saliva canina é infectante.  A 

leishmaniose visceral é uma zoonose de grande relevância na saúde coletiva devido à sua 

heterogeneidade epidemiológica, alta letalidade em pacientes não tratados e soroprevalência, 

sendo a educação em saúde, praticada atualmente em diversos momentos durante a formação 

estudantil, assume uma importante forma de controle epidemiológico (BORGES et al., 2008). 

A menor parcela (33,33%) respondeu que a Toxoplasmose é uma zoonose. Nos 

estudos de Tome et al. (2005) o papel do felino como transmissor da toxoplasmose foi citado 

por 92,24% (79/85) das educadoras, entretanto, 82,35% (70/85) não souberam dizer de que 

modo o gato pode disseminar a infecção. O consumo de carnes cruas ou mal-cozidas tem sido 

a via mais comum de aquisição de toxoplasmose, mas também as aves em geral, ratos e 
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morcegos funcionam como vetores mecânicos dos oocistos (Tome et al., 2005).  

 

CONSLUSÕES 

Apesar de a população ter noção das zoonoses apresentadas, muitas desconhecem que 

doenças como a Leptospirose, Leshmaniose e Toxoplasmose podem ser repassadas do contato 

entre homem e animais, sendo necessário, portanto, maior disseminação de informações por 

parte do governo e órgãos municipais, visando esclarecer a população sobre os riscos e formas 

e prevenção. 
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo definir a soroprevalência dos marcadores 

das infecções pelos vírus das hepatites A, B, C, D e avaliar a resposta imune à vacina contra 

hepatite B, em amostras de soro de indivíduos procedentes do município de Curionópolis, 

Pará, Brasil, constatou-se elevada endemicidade para os vírus das hepatites A e B, porém 

baixa endemicidade para os vírus das hepatites C e D. 

 

 

PALAVRAS CHAVES: Hepatite A; Hepatite B; Hepatite C; Hepatite D. 

 

INTRODUÇÃO  

A hepatite A, tem incidência pouco conhecida devido a maioria das infecções serem oligo ou 

assintomáticas (MS, 2014); segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2014) cerca de 

dois bilhões de pessoas já foram infectadas pelo vírus da hepatite B (VHB), em todo o mundo 

existindo aproximadamente 350  milhões de portadores crônicos; a hepatite C, tem 

aproximadamente 150 a 170 milhões de infectados no mundo, com 3-4 milhões de portadores 

crônicos no Brasil; a hepatite D ocorre em áreas endêmicas de hepatite B, estima-se que 

existam 18 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo.  

O Município de Curionópolis tem população estimada para 2014, de 17.844 habitantes 

(IBGE, 2010) e no início da década de 1980, consolidou-se como núcleo de apoio a atividade 

de mineração e como local de residência das mulheres e filhos de garimpeiros que na época, 

eram impedidos de ingressar em Serra Pelada. Como é uma área submetida a mudanças e 

influência de projetos de mineração, é necessário conhecer os padrões epidemiológicos atuais 

de determinadas doenças endêmicas, como é o caso das hepatites virais, padrões estes 

necessários para avaliar as transformações decorrentes desse fluxo migratório. Considerando 

as condições socioeconômicas e ecológicas da região, onde ao lado da escassez de recursos 
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assistenciais somam-se as distâncias e coexistência de várias doenças infecciosas, com auxílio 

de métodos laboratoriais mais simples, foi possível traçar o perfil sorológico das infecções 

pelos vírus das hepatites A, B, C e D no Município de Curionópolis. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta de material foi realizada no Município de Curionópolis e os testes sorológicos 

desenvolvidos nos laboratórios de sorologia e biologia molecular da Seção de Hepatologia 

(SAHEP) do Instituto Evandro Chagas, da Secretaria de Vigilância, do Ministério da Saúde, 

entre junho de 2012 e dezembro de 2014. 

Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram coletados por punção 

venosa, oito mL de sangue de cada participante para exames sorológicos. Seguindo o 

protocolo interno da seção, o material após identificação foi colocado em repouso de 1-3 

horas, em temperatura ambiente, para retração do coágulo, centrifugado por 15 minutos, a 

3.000 G rotações por minuto, o soro acondicionado em criotubos e refrigerado em gelo 

comum até seu transporte à SAHEP. Foram realizados testes de marcadores sorológicos dos 

vírus das hepatites A (anti-VHA total e anti-VHA IgM, nas amostras de menores de 10 anos 

de idade), B (HBsAg, anti-HBc total,  anti-HBs), C (anti-VHC) e D (anti-HD nas amostras 

HBsAg positivas) por técnica imunoenzimática. 

Foi determinada a distribuição espacial dos casos detectados, com base em medidas 

epidemiológicas que incluem o cálculo de frequência para casos prevalentes, casos incidentes 

e a relação com o perfil epidemiológico dos casos, o programa utilizado foi o Haward 

Graphics 1998. O nome e os dados dos participantes serão mantidos em sigilo e os resultados 

somente serão utilizados com finalidade de pesquisa. Os participantes foram informados que a 

qualquer momento poderiam abandonar o estudo, pois sua participação foi voluntária. 

Baseado na Resolução CNS 466/2012 de junho de 2013, da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos do IEC (BRASIL, 2013a). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletadas 376 amostras de sangue, a média de idade da população foi de 37,2 ± 24 

anos (variação de cinco meses a 99 anos) e a mediana de 35 anos. A maior concentração de 

participantes foi encontrada na população de 10 a 19 anos 22,6% (85/376) e de maiores de 60 

anos 21,8% (82/376), a faixa etária menos frequente (0,3%) estava entre os menores de um 

ano (1/376). O estudo detectou prevalência global de 84,8% (319/376) para o anti-VHA 

total+, com 15,2% (57/376) suscetíveis ao vírus da hepatite A (Tabela 1). Em 38,3% (18/47) 

amostras de participantes na faixa etária entre um e nove anos, foram realizadas sorologias 

anti-VHA IgM  com resultados negativos  em todas as amostras examinadas. 

 

Tabela 1 - Prevalência de anti-VHA total
+
 por faixa etária, Curionópolis, janeiro de 2013 

 

 
Fonte: SAHEP, pesquisa de campo, 2012-2014 

 

Quanto à hepatite B (figura 1) detectou-se prevalência total de 63,6% (239/376) para algum 

marcador do VHB, com 36,4% (137/376) suscetíveis ao VHB; 0,5% (2/376) apresentaram 

HBsAg
+
; 20,2% (76/376) anti-HBc total

+
/anti-HBs

+
 e 3,5% (13/376) anti-HBc

+
 isolado. Entre 

os examinados 39,4% (148/376) demonstraram resposta vacinal contra o VHB (anti-HBs
+
 

isolado) e o perfil sorológico vacinal até os 10 anos de idade se mostrou em 68,1% (32/47). 
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Faixa etária (anos)
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%

HBsAg+

anti-HBc+ iso lado

anti-HBc total+/anti-HBs+

anti-HBs+ iso lado

H BsAg+ 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0

anti-H Bc+ isolado 0 0 0 1.2 3 0 2.9 7 7.3

anti-H Bc total+/anti-H Bs+ 0 0 0 0 6.1 18.9 11.4 40.4 48.8

anti-H Bs+ isolado 0 69.6 69.6 60 54.5 45.9 20 14 18.3

 
Figura 1 - Prevalência de HBsAg

+
, anti-HBc total

+
/anti-HBs

+
, anti-HBc

+
 isolado e anti-HBs

+
 

isolado, por faixa etária, Curionópolis, janeiro de 2013 

 

Fonte: SAHEP, pesquisa de campo, 2012-2014 

%= porcentagem de marcadores virais;  

HBsAg
+ 

= portador do VHB; anti-HBc
+
/ anti-HBs

+
 = perfil de infecção pregressa pelo VHB; 

anti-HBs
+
 isolado = perfil compatível com proteção vacinal; anti-HBc

+
 isolado = perfil 

compatível com infecção pregressa ou atual pelo VHB. 

 

Entre as amostras HBsAg+ a avaliação da replicação viral mostrou prevalência de 100% para 

anti-HBe
+
 com HBeAg negativo, nas duas amostras examinadas. E a pesquisa do marcador 

sorológico anti-VHD se mostrou negativa.  

A pesquisa detectou prevalência de anti-VHC+ de 0,5% (2/376). Entre os anti-VHC+ foram 

confirmados por RT-PCR como portadores do VHC, genótipo 1, um indivíduo do gênero 

masculino com 57 anos de idade e outro do gênero feminino com 48 anos.  

O estudo desenvolvido em Curionópolis mostrou soroprevalência de 84,8% para anti-VHA 

total, classificando-o como de alta endemicidade para o VHA. É necessário incrementar 
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atividades de saneamento básico, controle de dejetos, disponibilizar água potável à população, 

instituir programa de educação continuada e de esclarecimentos à comunidade sobre a 

transmissão, prevenção e tratamento da doença e ampliação das atividades da vigilância 

epidemiológica. A Vacina Adsorvida Hepatite A (inativada) purificada, disponibilizada pelo 

Programa Nacional de Imunizações (PNI), em 2014 (BRASIL, 2013b) deverá ser implantada 

no município, considerando o elevado número de suscetíveis entre os menores de quatro anos 

de idade (54,2%).  

Quanto a Hepatite B, a prevalência total de 63,6% de infecção pelo VHB na população 

pesquisada mostrou padrão de endemicidade alta (WHO, 2014), a existência de 36,4% 

susceptíveis ao vírus, resposta vacinal de 39,4% com perfil imunológico vacinal até 10 anos 

de idade de 68,1% revelaram que medidas de controle da infecção vêm sendo desenvolvidas, 

mas a atenção especial deve ser dada ao programa de imunização contra a hepatite B devido a 

intensa migração populacional possibilitando o risco de aumentar o número de infectados pelo 

VHB. 

A soroprevalência de 0,5% de anti-VHC+ classifica o município como de baixa endemicidade 

para o VHC. As amostras anti-VHC+, confirmaram por RT-PCR indivíduos portadores do 

VHC, genótipo 1.  

A não detecção de portadores do VHD nas amostras HBsAg mostrou que por se tratar de um 

vírus defectivo, que necessita da presença do VHB para ser infectante, a vacinação em massa 

contra a hepatite B constitui-se na maneira mais eficaz de redução da prevalência e incidência 

da infecção pelo VHD nos casos da coinfecção VHB e VHD (BRASIL, 2014).  

 

CONCLUSÕES 

O estudo caracterizou laboratorialmente o Município de Curionópolis como de alta 

prevalência de infecção pelo VHA; detecção de portadores crônicos e de susceptíveis para o 

VHB; insuficiente cobertura vacinal contra o VHB; presença de portadores do VHC, genótipo 

1 e ausência de portadores do VHD. Concluímos ser o município, de elevada endemicidade 

para o vírus da hepatite A e B de baixa endemicidade para os vírus das hepatites C e D.  
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RESUMO: A análise de imagens 3D é uma das ferramentas mais utilizadas em atividades de 

mapeamento. Estas imagens são obtidas a partir da sobreposição de duas fotografias de pontos 

diferentes. O procedimento mais utilizado para obtenção dessas fotos é a aerofotogrametria, a 

qual é um método oneroso e muito dependente de condições climáticas. O presente trabalho 

apresenta um método alternativo mais prático e acessível para obtenção de imagens 3D. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Anaglifo; Mapeamento; Fotografia Aérea. 

 

INTRODUÇÃO 

A análise estereoscópica representa uma das etapas iniciais nas atividades de 

mapeamento de áreas com dimensões quilométricas. Com ela, é possível obter dados 

geomorfológicos, os quais fornecem subsídios para elaboração de mapas geológicos, de áreas 

de risco, planialtimétricos, de declividade, de erosividade, dentre outros. A estereoscopia 

consiste na criação de imagens 3D através da sobreposição de duas imagens retiradas em 

pontos diferentes. Em atividades de mapeamento, um dos métodos mais utilizados para a 

obtenção dessas imagens consiste no acoplamento de câmeras em uma aeronave, a qual segue 

uma trajetória que possibilite a obtenção de fotografias de toda a área a ser mapeada. Este 

método – chamado de aerofotogrametria – porém, é um tanto oneroso. Segundo Reynol 

(2010), o equipamento necessário pode chegar a US$1,5 milhão. Além disso, é muito 

dependente de condições climáticas, em especial o vento, que desvia a aeronave de sua 

trajetória e impossibilita a obtenção de fotografias com a sobreposição ideal para a 

esteroscopia. Com isso em vista, o objetivo deste trabalho é a elaboração de um método mais 
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acessível para a obtenção de imagens que possibilitem a realização de análises 

estereoscópicas de qualidade suficiente para um mapeamento de detalhe a semidetalhe, em 

escalas de 1:20.000 ou maior. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No desenvolvimento desse método, foram utilizados os softwares Google Earth 

Pro e Zoner Photo Studio – desenvolvidos respectivamente pela Google e Zoner Software  – e 

óculos estereoscópicos com lente vermelha e azul. A área de interesse, de onde foram obtidas 

as imagens para a criação do anaglifo (a imagem 3D), apresenta 100 km
2
 e está localizada 2 

km ao sul do município de Várzea Alegre, Ceará. Esta área foi escolhida pela disponibilidade 

de fotografias obtidas por aerofotogrametria, das quais foram obtidos anaglifos que foram 

comparados com aqueles obtidos pelo método apresentado no presente trabalho. Estas 

fotografias foram obtidas pelo Serviço Aéreo Cruzeiro do Sul e fornecidas pela Faculdade de 

Geologia da Universidade Federal do Pará. 

A primeira etapa consistiu da obtenção das imagens da área de interesse, as quais 

seriam utilizadas para a criação do anaglifo. Estas imagens foram obtidas utilizando o Google 

Earth Pro, com a opção “Terreno” ativada e com a área visualizada a 20 km de altitude (para 

que a mesma seja vista inteiramente). A primeira imagem foi adquirida com a área deslocada 

para a direita da tela de exibição e a segunda deslocada para a esquerda. Ambas foram salvas 

com a resolução máxima disponibilizada pelo Google Earth Pro: 4800x2843. 

A etapa seguinte foi realizada com a utilização do Zoner Photo Studio para a 

criação do anaglifo com as duas imagens obtidas pelo Google Earth Pro. Primeiramente, foi 

selecionada a pasta onde estavam salvas as imagens em questão. Em seguida, utilizou-se a 

opção “3D images” da ferramenta “Create”, localizada na aba superior do programa, onde 

foram selecionadas as duas imagens. Por fim, selecionou-se dois pontos comuns em ambas as 

imagens, localizados em vértices opostos de uma das diagonais que cortam a área. Com esses 

pontos escolhidos, o programa juntou as duas imagens em uma única imagem: o anaglifo da 

área em questão (Figura 1). 
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Figura 1 – Imagem 3D obtida pelo novo método, utilizando imagens do Google Earth Pro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao comparar os anaglifos obtidos pelos dois métodos, logo se observa que a 

qualidade da visão estereocópica é consideravelmente maior naquele obtido pelo método 

desenvolvido neste trabalho do que o adquirido utilizando as fotos obtidas por 

aerofotogrametria (Figuras 1 e 2). Isto é verificado principalmente nas bordas, visto que as 

fotografias obtidas por aerofotogrametria apresentam maiores distorções nas suas margens, o 
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que acaba se refletindo nos anaglifos. Estas distorções não foram observadas neste novo 

método, devido o mesmo se utilizar de imagens de satélite. Além disso, o anaglifo obtido pelo 

novo procedimento fornece uma boa visão 3D da área demarcada com uma escala de até 

1:4.000, enquanto no outro método, a análise estereoscópica se torna difícil a partir de escalas 

de 1:6.500. Esta questão, porém, deve ser vista com ressalva, visto que as fotografias obtidas 

por aerofogrametria utilizadas foram feitas entre os anos de 1958-1962, quando a qualidade 

do equipamento não era tão boa, se comparado com o disponível nos dias atuais. Entretanto, 

boa parte das fotografias aéreas atualmente disponíveis para consulta foram adquiridas 

durante as décadas de 60 e 70 (CPRM, 2003), de modo que a qualidade das mesmas pouco 

diferem das que foram utilizadas neste presente trabalho. 
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Figura 2 – Imagens 3D obtida pelo método usual, utilizando fotos de aerofotogrametria para a 

obtenção do anaglifo. 

Com o método antigo, foram necessários sete anaglifos para cobrir toda a área de 

estudo, enquanto que nesse novo procedimento foi necessário apenas um. Isso facilita a 

análise estereoscópica, pois a área pode ser visualizada como um todo, algo difícil de se 

realizar quando se tem várias imagens cobrindo diferentes partes da região (Figura 2). É 

importante ressaltar que, para que isso fosse possível, as imagens utilizadas foram obtidas 

com uma altitude equivalente a 20 km, a qual não é atingida pelas aeronaves normalmente 

utilizadas para aerofogrametria. 
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Também vale destacar que Google Earth Pro é um software gratuito e a licença do 

Zoner Photo Studio custa US$99,00, torna esse método mais acessível do que o que se utiliza 

da aerofotogrametria, na qual são utilizados equipamentos que chegam a custar milhões de 

dólares. 

 

CONCLUSÕES 

O método apresentado neste trabalho para a obtenção de anaglifos é simples – o 

processo inteiro de obtenção das imagens e criação do anaglifo dura apenas alguns minutos – 

e possibilita a realização de uma análise estereoscópica com qualidade superior àquela 

normalmente realizada através de anaglifos criados a partir de fotografias obtidas por de 

câmeras acopladas em aeronaves. Portanto, a utilização deste novo procedimento pode 

fornecer informações importantes para as atividades de mapeamento, as quais utilizam com 

frequência a análise estereoscópica como ferramenta. 
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RESUMO: O presente resumo expandido busca analisar as políticas de desenvolvimento 

urbano e regional voltadas para a cidade média de Santarém, situada na sub-região do Baixo 

Amazonas. Desta forma, analisam-se os planos que são mais representativos dentro de cada 

esfera pública de tomada de decisão (municipal, estadual e federal), de modo a verificar o que 

mais tem sido valorizado nas ações concebidas para Santarém, levando-se em conta os 

recortes horizontais e verticais do espaço. Do mesmo modo, procura-se identificar a qual 

modelo de ordenamento espacial cada plano mais se aproxima, tomando como base as 

políticas concebidas nos documentos. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Verticalidades; Horizontalidades; Políticas de desenvolvimento 

urbano e regional; Santarém-Pará. 

 

INTRODUÇÃO 

A relevância historicamente conferida a Santarém na rede urbana amazônica, 

intensificada com as políticas federais voltadas para a região, fez com que, na atualidade, a 

cidade assumisse o papel de cidade média
1
, tendo em vista sua situação geográfica, a função 

por ela desempenhada na divisão territorial do trabalho e a capacidade de polarizar cidades 

pequenas através da oferta de bens e serviços que dispõe, conforme sustenta o trabalho de 

Trindade Jr., Trindade e Oliveira (2014). 

Desta maneira, Santarém tornou-se um ponto de encruzilhada de recortes 

territoriais que definem a dinâmica das atividades locais no espaço. Trata-se das noções de 

                                                 
1
 De acordo com Sposito (2014), são aquelas cidades que resguardam em suas ações a 

capacidade de desempenhar papeis de comando regional, realizando, ainda, funções de 
intermediação entre cidades grandes e pequenas em determinada rede urbana. 
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horizontalidades e verticalidades geográficas, propostas por Milton Santos (2012), sendo que 

a primeira faz referência às relações de contiguidade que se dão no espaço geográfico, 

enquanto a última diz respeito às relações que unem pontos distantes do território, e que 

movimentam, por sua vez, a sociedade e a economia global. 

Relacionando às políticas de desenvolvimento urbano e regional que têm sido 

voltadas para as cidades brasileiras, observa-se a valorização da dimensão econômica, 

frequentemente camuflada nas ações empreendidas pelos governos, de modo que as demandas 

verticais sejam mais atendidas em detrimento das horizontais. 

Com base nesse pressuposto, realiza-se uma análise do conteúdo dos planos que 

representam as propostas de desenvolvimento urbano e regional que estão voltadas, direta ou 

indiretamente, para Santarém, objetivando identificar o que mais tem sido valorizado em cada 

um dos documentos selecionados dentro de cada esfera pública de tomada de decisão 

(estadual, federal e municipal), entre horizontalidades e verticalidades geográficas. 

Procurar-se-á, também, analisar e identificar a qual modelo de ordenamento 

espacial (SANTOS, 2007) cada plano mais se aproxima, entre modelo econômico (no qual as 

intervenções do planejamento atuam em nome do lucro), político (em que, na verdade, o que 

se tem é um modelo partidário cujas ações políticas não se voltam em prol do bem comum da 

nação, e sim para interesses político-econômicos) e/ou cívico (um ideal em que são levados 

em consideração os componentes cultura e território, de modo a assegurar maior justiça social 

à população, na luta pelo resgate da cidadania). 

Assim, busca-se verificar como as propostas de desenvolvimento urbano e 

regional estão sendo concebidas para Santarém, analisando-as à luz dos modelos de 

ordenamento espacial e dos recortes territoriais, propostos por Santos (2007; 2012). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa foi apresentada sobre a forma de relatório técnico-científico, 

desenvolvido no contexto do Programa de Institucional de Iniciação Científica (PIBIC), no 

ano de 2015, com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Para o seu desenvolvimento, então, lançou-se mão das técnicas de 
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análise documental e de conteúdo, auxiliando, assim, na compreensão dialética das lógicas 

existentes na concepção das propostas de desenvolvimento urbano e regional que envolve, 

direta ou indiretamente, a cidade de Santarém. 

Para análise, foram selecionados os principais planos ligados ao desenvolvimento 

urbano e regional dentro de cada esfera pública de tomada de decisão. Os documentos foram: 

a) esfera municipal – Plano Diretor Participativo do Município de Santarém (2006) e 

Planejamento Estratégico da Secretária de Organização Portuária-SEMOP (2009); b) esfera 

estadual – Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará-PDT-PA (2001) e Plano 

“Ver-O-Pará”: Plano Estratégico de Turismo do Estado do Pará 2012-2020 (2011); e c) esfera 

federal – Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 1 e 2. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base no aporte teórico-conceitual e metodológico utilizado para o 

desenvolvimento desta pesquisa, constatou-se que há diferenças quanto ao caráter e objetivo 

das políticas urbanas formuladas e/ou direcionadas para a região amazônica. Observou-se que, 

de acordo com as esferas públicas de tomada de decisão, existem intencionalidades distintas 

que permeiam a concepção das ações contidas nos planos que representam as propostas de 

desenvolvimento urbano e regional, revelando, inclusive, o que tem sido mais valorizado por 

parte de tais políticas.  

Ao analisar os planos voltados, direta ou indiretamente, para Santarém, constatou-

se que as políticas ligadas à esfera municipal são as que revelam maior preocupação com as 

demandas orgânicas da cidade, sobretudo o Plano Diretor de Santarém, no qual foi possível 

verificar maior valorização das relações horizontais (SANTOS, 2012), aproximando-se do 

ideal modelo cívico, apontado por Santos (2007). No entanto, em relação ao Plano Estratégico 

da Secretaria de Organização Portuária, pôde-se identificar a valorização tanto de 

horizontalidades (demandas ribeirinhas, por exemplo) como de verticalidades geográficas 

(demandas das empresas de transporte em geral) nas ações concebidas no documento. 

Observou-se, ainda, que o plano não potencializa os espaços em que a vida cotidiana local de 

Santarém mais se manifesta, indicando, inclusive, uma aproximação quanto aos modelos 
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econômico e político de ordenamento do espaço. 

Em relação à esfera estadual, foram analisados os planos de desenvolvimento do 

turismo do Estado do Pará formulados nos anos 2000, o PDT-PA (2001) e o Plano “Ver-O-

Pará” (2011). Neles foi possível identificar que a proposta de desenvolvimento urbano e 

regional concebida para a atividade turística (e Santarém não foge a regra) objetiva a 

modernização do território paraense para sua inserção no mercado global do turismo; fato este 

que nos indica, de maneira clara, a inclinação dessa política para um modelo econômico de 

ordenamento espacial, sugerido por Santos (2007). Além do mais, aponta-se que, entre os 

recortes territoriais propostos por Santos (2012), os planos de turismo priorizam mais 

verticalidades do que propriamente horizontalidades, uma vez que elementos como cultura, 

natureza, populações tradicionais etc., são vistos, por parte da concepção de turismo, enquanto 

recursos a apropriar em oferta para o mercado internacional. 

No que concerne à esfera federal, destaca-se o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), nas suas duas versões. Analisando o referido programa, constatou-se que 

o mesmo atua no País sob uma perspectiva estandardizada, em que as particularidades 

regionais e locais não são consideradas, principalmente em uma região como a amazônica. 

Em relação aos investimentos direcionados para Santarém, observa-se que o programa acaba 

sendo instrumental à economia por meio das obras ligadas à logística, fortalecendo a atuação 

dos mercados interno e externo, sobretudo àqueles ligados a exportação de commodities, 

frequentemente realizados através de Santarém. Em contrapartida, as demandas sociais, 

setorialmente tratadas pelo PAC, recebem investimentos, mas não com a mesma atenção e 

com a mesma prioridade de recursos que são voltadas para aquelas demandas ligadas ao eixo 

logístico do País. 

Desta forma, aponta-se que o PAC atende tanto horizontalidades quanto 

verticalidades geográficas, atribuindo maior importância às últimas, fato verificado em função 

dos grandes investimentos voltados para o setor logístico, o que indica, ainda, a existência de 

modelos econômico e político na condução do ordenamento do espaço. 
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CONCLUSÕES 

A análise realizada nos permitiu compreender o quão desigual e injusta são as 

políticas ligadas ao desenvolvimento urbano e regional, sobretudo na Amazônia. A partir de 

tudo o que foi exposto, espera-se, contudo, a formulação de políticas urbanas comprometidas 

com a realidade e com as particularidades de cada lugar, principalmente em uma realidade 

como a amazônica, onde o que se tem são, cada vez mais, políticas comprometidas com as 

lógicas mercadológicas e descomprometidas com as populações locais; estas historicamente 

relegadas e fadadas à invisibilidade por parte das políticas públicas desenvolvidas em e para o 

seu espaço regional. 

Ademais, aponta-se como fundamental o papel das políticas públicas urbanas na 

formulação de projetos de ordenamento territorial baseadas em um modelo cívico de espaço, 

indo de encontro àquelas políticas guiadas por modelos econômicos que, além de tratarem o 

espaço enquanto mercadoria, contribuem para que cada vez mais os cidadãos se transformem 

em consumidores (SANTOS, 2007). 
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RESUMO 

A educação ambiental pode ser compreendida, como aquela que faz com que o cidadão se 

insira no meio ambiente de forma consciente, utilizando os recursos naturais de forma 

sustentável. Para isso, têm-se os anos iniciais como um período marcante na formação do 

caráter do adulto. Nesse sentindo as estratégias pedagógicas são das mais variáveis natureza, e 

pontos chaves para a conquista do verdadeiro papel da educação. Este trabalho apresenta, de 

forma parcial, os resultados da pesquisa de campo realizada nas escolas municipais de ensino 

fundamental da Cidade de Castanhal-PA. Foram aplicados questionários, com perguntas 

semiestruturadas aos professores e diretores. Objetivou-se destacar as principais práticas 

educativas desenvolvidas pelos professores em sala de aula, além de proporcionar a reflexão 

da importância da educação ambiental no âmbito de ensino. Observou-se que as praticas 

educativas estão pautadas nas “tradições escolares”, isto é, nas famosas atividades em sala de 

aula, como leitura e atividades extra classe em datas comemorativas ao meio ambiente. Os 

diretores garantem que realizam junto aos professores e toda a comunidade escolar, atividade 

extraclasse, em prol do meio ambiente, mostrando que o ponto chave para a construção de 

pensamento consciente na educação ambiental, é inseri-la como um dos objetivos principais a 

ser trabalhado nas escolas, pois o que está em pauta é a qualidade de vida da população em 

estudo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Cidadão; Formação do Caráter; Práticas educativas.  

 

INTRODUÇÃO 

A educação ambiental (EA) é um tema que surge como tentativa de minimizar os impactos 

causados pelos grupos sociais ao meio ambiente, com a intenção de facilitar tais relações para 

que ambos possam conviver de forma integrada em busca da sustentabilidade. Informações 

referentes a gravidade dos problemas ambientais, o conhecimento dos malefícios da poluição, 

do desmatamento, do lixo, entre tantas outras, devem ser compartilhadas entre professores e 



   
 

               266 

XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 

GRUPOS PET 

 

Amazônia: A Interatividade Científica e o Elo 

Multiprofissional em Prol da Sustentabilidade. 

 
12 e 13 de novembro | Universidade Federal do Pará | Belém-PA 

alunos, a fim de contribuir para a construção de uma conscientização humana ecológica. 

Neste contexto, a EA tem sido alvo de inúmeras discussões no meio acadêmico. Carvalho 

(2006) defende que a EA caracteriza-se pela crítica a compartimentalização do conhecimento 

em disciplinas, tornando-se uma prática educativa impertinente, “provocando com isso 

mudanças profundas no horizonte das concepções e práticas pedagógicas”. 

Existe certa necessidade de semear-se a EA nas escolas. Entretanto consiste uma explicita 

precisão de integralização das práticas educativas, não só em âmbito escolar, mas uma prática 

atrelada a vida, do contrário a propalada necessidade de desenvolvimento da EA, ficará 

comprometida. Têm-se os anos iniciais como um período marcante na formação do caráter do 

adulto, e principalmente na construção de uma verdadeira concepção de cidadania 

(REIGOTA, 2000). Diante do exposto, o objetivo é destacar as práticas educativas 

desenvolvidas pelos professores em sala de aula e proporcionar a reflexão da importância da 

EA no âmbito de ensino escolar.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa realizou-se na cidade de Castanhal, situado a cerca de sessenta e cinco quilômetros 

de Belém, capital do Pará (IBGE, 2010). Teve-se como foco as escolas públicas municipais de 

ensino fundamental, localizadas na área urbana, que desenvolvem atividades referentes à EA 

com os alunos do 1º ao 4º ano do ensino fundamental. As escolas selecionadas estão 

distribuídas em sete bairros da Cidade. Atualmente existem 60 (sessenta) escolas municipais 

de ensino fundamental, 36 (trinta e seis) localizadas na área rural, e 24 (vinte e quatro) na área 

urbana (SEMED, 2011), destas selecionou-se 09 (nove) escolas, correspondendo a um 

percentual de 42% (quarenta e dois por cento).  

Para a realização da pesquisa elaborou-se dois questionários, ambos com perguntas objetivas 

e subjetivas, os quais foram disponibilizados aos diretores e/ou coordenadores pedagógicos e 

um professor efetivo de cada escola analisada. Conta-se com informações fornecidas por 

membros da Secretaria Municipal de educação de Castanhal (SEMED) e Levantamento 

bibliográfico inerente ao tema. 
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RESULTADOS E DISCURSSÃO  

A inclusão da prática educacional, referida a EA tem sido uma estratégia para o avanço da 

construção de uma mente ecológica diversificada. Na opinião dos professores, a construção 

do pensamento consciente voltado para ecologia é o ponto fundamental da EA.   

 Os entrevistados explicam que a realização de atividades pedagógicas são pautadas nas 

“tradições escolares”, nas famosas atividades em sala de aula, como leitura e atividades extra 

classe em datas comemorativas ao meio ambiente. A leitura é indispensável para a 

contribuição do aprendizado em período escolar, os professores expressam: “Utilizo livro 

didático, promovo discursões sobre o assunto para instigar a curiosidade dos alunos, além de 

leva-los para o laboratório de informática e a sala de leitura” (M.F.N.S, Professora). A leitura 

é estimulante, mediante o qual se produzem novos sentidos de cultura e compreensão. Mas 

nem todos os alunos se atentam para esta ação, é aí que o professor se destaca como membro 

inovador, buscando alternativas metodológicas que possam dinamizar o ensino. Para Minc 

(2005) a ecologia desenvolvida em sala de aula é um conjunto de “conhecimentos científicos 

e informações sobre ciclos biológicos e ecossistemas, incluindo fauna, flora e cadeias 

alimentares”[...], entretanto, o conjunto desses conhecimentos não são suficientes para o 

entendimento da vida no planeta terra, porém não devem ser descartados, visto que 

contribuem para a defesa do meio ambiente (p.8). Além disso as aulas práticas são essenciais 

para alunos em series iniciais, e especialmente para os alunos, elas devem ser centradas nos 

temas regionais. 

 É importante que os professores realizem aulas práticas que visem o contato do aluno com o 

campo. Entretanto 44% dos professores não realizam constantemente atividades fora da sala 

de aula, porém tentam suprir essa necessidade com outras práticas, como: Textos de reflexão 

ambiental; Músicas educativas; Filmes; Dinâmicas esportivas; Gincanas; Atividades artísticas 

e lúdicas. Os 56% dos professores que realizam atividades constantemente fora da sala de aula 

como: visitas a áreas de preservação ambiental; monumentos históricos do patrimônio 

público; estudo dos solos, água e ar, e outras, afirmam que o aluno tende a obter maior 

afinidade, no que diz respeito à compreensão escolar e na relação homem natureza. Vale 



   
 

               268 

XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 

GRUPOS PET 

 

Amazônia: A Interatividade Científica e o Elo 

Multiprofissional em Prol da Sustentabilidade. 

 
12 e 13 de novembro | Universidade Federal do Pará | Belém-PA 

ressaltar que em datas comemorativas, todos os entrevistados usufruem da oportunidade para 

despertar o interesse dos alunos aos projetos instalados no ambiente escolar e aproveitam as 

datas para fortalecer a relação com o meio ambiente. 

Carvalho (2006) apresenta uma metodologia utilizada no campo metodológico, são as 

chamadas trilhas de interpretação ambiental. Sendo uma das primeiras adotadas por 

educadores. O objetivo é levar sujeitos a interpretar de modo radical o ambiente físico-

biológico. Essas atividades são fortalecidas por Meneguzzo e Meneguzzo (2013), que 

perceberam a existência de “inúmeras possibilidades de se trabalhar aspectos envolvendo a 

EA no âmbito da disciplina de Geografia, por meio de diversas técnicas de ensino”. Para os 

autores, as metodologias são variadas como: elaboração de cartazes e redações, trabalhos 

envolvendo reciclagem de materiais gerados no próprio ambiente escolar e análise de 

fotografias. 

 

 CONCLUSÃO 

As práticas educativas observadas encontram-se pautadas nas tradicionais atividades 

desenvolvidas em sala de aula, com exceção das ações extraclasses atingidas em datas 

comemorativas. As principais práticas citadas, são fundamentais e contribuem para a 

formação e conscientização de pessoas, principalmente aquelas que estão em estado inicial de 

aprendizado. No entanto é necessário buscar-se alternativas ainda mais atraentes e eficazes, 

atentando-se a contribuição do ensino, não sendo dispensável a participação da comunidade 

escolar como um todo. 
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RESUMO: Projeto Açaí: essência da cultura amazônica de natureza interdisciplinar teve 

como lócus a Escola Municipal Walter Leite Caminha (WLC), vinculada a secretaria 

municipal de educação da cidade de Belém do Pará, sendo desenvolvido no período de maio a 

junho do ano 2015. O Projeto teve por objetivo unir à abordagem de temas regionais, 

próximos a realidade do aluno ao conteúdo didático A escolha do tema “açaí” se deve ao fato 

deste ser parte da identidade e cultura do paraense. O açaí é cultura material e, ao mesmo 

tempo, cultura imaterial por meio de mitos, narrativas e lendas. É um elemento formador de 

identidade, entendida antropologicamente como o “reconhecimento de si mesmo” em 

contraposição a alteridade, que se refere ao “reconhecimento do outro”. O trabalho com o açaí 

enquanto recurso e tema de pesquisa e ensino-aprendizagem se fez necessário diante da 

realidade vivenciada pelos professores e alunos da referida escola, os quais precisavam 

respectivamente, no seu fazer docente e vida discente, de experiências que os envolvessem 

numa formação cidadã sustentável, alicerçada na pesquisa científica e no fortalecimento da 

cultura paraense. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Interdisciplinaridade; transversalidade 

 

INTRODUÇÃO 

O tema açaí foi escolhido por ser um elemento de amplo potencial, seja biológico, 

químico, físico, ambiental, sociológico e cultural. Além disso, é um alimento rico em 

nutrientes; uma palmeira nativa da região amazônica, com ocorrência predominante nas 

regiões ribeirinhas, no Estado do Pará; fonte de alimento e subsistência para diversas famílias; 

bem como, é um elemento gerador de renda em vários setores sociais.  

O açaí e demais elementos do açaizeiro – a palmeira de açaí – são utilizados no 

dia a dia de muitas populações amazônicas. É um fruto que se entrega ao uso social sem 
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restrições, deixando-se usar de forma plena, absoluta e que se coloca a serviço das populações 

amazônicas, sem impor usos exclusivos e estruturas excludentes. O açaí é o centro da vida de 

muitas das gentes da Amazônia (PONTE, 2013).   

Ainda segundo este autor: O açaí tem múltiplas implicações nas sociedades 

estabelecidas nesta região, indo desde seu uso enquanto alimento cercado de múltiplas 

prescrições até a construção da identidade regional, o consumo como motivo estético amplo 

(música, poesia, crônica, paisagismo, cor) a edificação de instalações provisórias, o uso da 

medicina tradicional, dentre outros (PONTE, 2013, p. 16). 

Este projeto tem por objetivo tornar perceptível para os alunos à relação entre os 

saberes a partir de um tema regional como o açaí, através de uma prática interdisciplinar, 

abordando seus aspectos biológicos, históricos, sócio-culturais, nutricionais, econômicos e 

sua importância para construção e consolidação da identidade e sustentabilidade paraense. A 

proposta é inserir o tema açaí de maneira transversal nas disciplinas do ensino fundamental, 

como mediador para uma aprendizagem significativa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto Açaí: essência da cultura amazônica faz parte das atividades 

desenvolvidas por um projeto macro realizado na escola, chamado Regatão Cultural: Belém 

rumo aos 400 anos.  O Projeto foi realizado durante os meses de maio e junho do ano letivo 

de 2015, e teve como público-alvo 22 alunos do 1º ano do ciclo I da escola Municipal Walter 

Leite Caminha, situada na Cidade de Belém do Pará. 

 O tema do projeto inicialmente foi abordada com os alunos por meio de 

atividades em sala de aula, onde se fez um estudo da música “Sabor açaí “do compositor 

paraense Nilson Chaves, envolvendo a interpretação da música e seu estudo lingüístico. O 

tema também foi trabalho nas outras disciplinas como ciências, onde se estudou as partes do 

vegetal; em Matemática se relacionou o tema ao estudo de peso e medidas de massa; no que 

se refere à educação física a professora propôs jogos que utilizassem diversos elementos, 

como os frutos e a peconha, em atividades que estimulassem a criatividade, a cooperação e a 

ampliação do vocabulário corporal. 
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 Em seguida em outros momentos se realizaram aulas expositivas através de 

cartazes com imagens da Feira do açaí, e outras fotografias que retratavam a história do açaí, 

nesse contexto se discutiram com os alunos a importância cultura, histórica, social e 

econômica daquela fruta para a população Paraense.  

Houve a apresentação de Palestras e oficinas com a participação de uma 

acadêmica de Nutrição da UFPA, onde a mesma explicou de maneira lúdica à importância 

nutricional do Açaí e seus benefícios a saúde, assim como também abordou a questão da 

higienização correta do fruto para evitar contaminação de patógenos, principalmente 

relacionados à doença de Chagas que é bastante conhecida pela população. A oficina foi 

destinada para alunos, pais de alunos e toda a comunidade escolar. 

Em uma etapa seguinte houve a realização de uma Gincana cultural onde os 

alunos tinham que mostra seus conhecimentos sobre o açaí, com a ajuda dos familiares.  

O encerramento do projeto foi realizado durante a feira cultural da escola, onde os 

alunos envolvidos apresentaram uma coreografia para a música “sabor açaí”, como observado 

na Fig.: 01. Cabe salientar que durante todo o desenvolvimento do projeto realizou-se uma 

avaliação processual e sistemática das ações, bem como do registro e da sistematização 

escrita, reflexiva e fotográfica das etapas do projeto. 
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Fig. 01: Apresentação cultural e de dança dos alunos do 1º ano do ciclo-1. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste projeto propusemos uma abordagem pedagógica que permeasse todas as 

vertentes assinaladas relacionadas ao tema açaí, o referenciado como elemento 

transversalizador das disciplinas vigentes no desenho curricular do ensino fundamental, para 

construção do processo de ensino-aprendizagem. 

O projeto, dada a sua natureza interdisciplinar, trouxe resultados positivos tanto para 

os alunos quanto para os professores, que passaram a compreender melhor a realidade do açaí 

no contexto paraense, amazônico, nacional e seus desdobramentos disciplinares. A escolha do 

tema açaí é muito relevante por tratar-se de um dos componentes centrais da dieta alimentar 

paraense, principalmente das populações de baixa renda. Então se faz necessário o estudo dos 

seus componentes nutricionais, haja vista que o seu consumo associado com outros alimentos 

ainda é pautado em mitos e crendices populares. Deste modo, um estudo sobre o açaí exige 

uma análise que seja interdisciplinar, já que o tema envolve uma multiplicidade de usos e de 

percepções. 

Este projeto proporcionou aos envolvidos a oportunidade de experimentarem novas 

possibilidades de trabalharem com um currículo alternativo, mais flexível e transdisciplinar, 

aproximando-se dos princípios do conhecimento pertinente; além de proporcionar uma 

experiência marcante na comunidade escolar, conscientizando para a cidadania, segurança 

alimentar e sustentabilidade, trabalhando assim para a construção da identidade terrena. 

       Através do projeto foi possível a Construção de uma rede de conhecimento, como 

observado na Fig.: 02, sendo que os retângulos coloridos representam os núcleos de 

conhecimento que foram desenvolvidos durante as atividades, e suas relações entre si, e destes 

com o tema gerador açaí. Portanto, já não percebemos o tema somente sob um ângulo, mas de 

forma múltipla, cujos saberes estão conectados na forma de rizoma, num sistema acêntrico, 

não hierárquico, não significante, construídos, religados e reorganizados continuamente. 

(GOMEZ, 1999). 
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Fig. 02: Representação rizomática dos conhecimentos abordados no projeto. 

 

CONCLUSÕES 

 A experiência de realizar um projeto pedagógico interdisciplinar sobre o açaí 

possibilitou uma realidade nova sobre a prática de ensino e aprendizagem na Escola 

Municipal Walter Leite Caminha.  Professores e alunos viram, também, nessa proposta novas 

possibilidades para os anos seguintes, pois perceberam que um trabalho interdisciplinar trás 

resultados mais profícuos, sobretudo, se alicerçado na pesquisa científica.  
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RESUMO: 

A análise acerca das características físicas do sítio urbano é um dos enfoques da 

Geomorfologia Urbana. Atualmente, é um ramo científico bem divulgado devido à 

preocupação diante dos problemas ambientais urbanos, que incidem diretamente nos 

processos e fenômenos geomorfológicos. Diante do significado e da importância da 

geomorfologia urbana para o estudo ambiental e o planejamento das cidades, o objetivo deste 

trabalho é apresentar alguns conceitos e abordagens mais empregados com base na revisão 

bibliográfica de três obras de Aziz Ab’Sáber, publicadas nos anos de 1952, 1953 e 1956, sobre 

as cidades de Manaus e São Paulo, e no trabalho do geógrafo paraense Eidorfe Moreira sobre 

Belém, publicado em 1966. A revisão desses autores permite a sistematização de conceitos, a 

discussão metodológica e síntese comparativa entre as cidades de São Paulo e Belém sob 

critérios topográficos e morfológicos. 

 

 

PALAVRAS- CHAVE: sitio urbano; topografia; relevo. 

 

INTRODUÇÃO 

A geomorfologia urbana não é um ramo recente da ciência geomorfológica. Ao 

contrário, o estudo das características físicas dos sítios urbanos sempre foi um dos enfoques 

desta ciência. Porém, atualmente, devido à crescente preocupação diante dos problemas 

ambientais urbanos, que incidem diretamente nos processos e fenômenos geomorfológicos, é 

que o referido ramo científico passa a ser mais divulgado e discutido. 

Um dos precursores da geomorfologia urbana no Brasil é o geógrafo Aziz Nacib 

Ab’Sáber, que publicou trabalhos sobre várias cidades do país, como Manaus, São Paulo, 

Porto Alegre, Curitiba, etc., destacando sempre a relação das características topográficas e 

morfológicas para a expansão e estruturação dessas cidades, bem como para o planejamento 

mailto:rosana.amorimc@hotmail.com
mailto:anamarcela-santos@hotmail.com
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das mesmas. No Pará, Eidorfe Moreira dedica parte de sua obra ao estudo de Belém. Analisa 

os elementos físicos da cidade e do município como integrantes da paisagem natural, assim 

também os fatores estruturais, abordados enquanto componentes da fisionomia urbana, do 

traçado e da estética do quadro.  

Diante do significado e da importância da geomorfologia urbana, o PET Geografia 

inicia uma etapa de pesquisas sobre este tema, revisando o trabalho do renomado 

geomorfólogo Ab’Sáber (1952; 1953; 1956) e do geógrafo paraense Eidorfe Moreira (1966), 

com vistas à definição de conceitos e de metodologia aplicada à especificidade dos estudos 

urbanos. O objetivo deste trabalho é apresentar alguns conceitos e abordagens da 

geomorfologia urbana com base nos estudos de Ab’Saber e Moreira.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia de pesquisa consistiu de revisão e atualização bibliográfica acerca dos 

fundamentos da Geomorfologia Urbana, baseadas em três obras de Aziz Ab’Sáber, publicadas 

nos anos de 1952, 1953 e 1956, relativas aos sítios urbanos de Manaus e São Paulo. Nesta 

revisão, foram demarcados o conceito de sítio urbano, os elementos de caracterização e o 

método de análise e interpretação. Para subsidiar e dar foco à cidade de Belém, permitindo, 

inclusive, as comparações, foi utilizado o geógrafo paraense Eidorfe Moreira (1966). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Geomorfologia é a ciência que estuda as formas de relevo. Sendo este seu objeto, 

analisa, portanto, as formas e os processos que constituem o sistema geomorfológico 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). No âmbito da geomorfologia urbana, enfoca o seguinte: (a) os 

elementos que constituem o substrato físico no qual se instala a cidade; (b) as alterações no 

meio físico causadas pela ocupação urbana (impactos ambientais); e (c) as limitações 

impostas pelos fatores do meio físico à ocupação (capacidade de suporte) (OLIVEIRA, 2011). 

O método mais utilizado para tais análises é o sistemismo, pautado numa concepção integrada 

e global. Este tipo de interpretação da realidade privilegia o enfoque da estrutura ou arranjo 

espacial e do dinamismo ou funcionamento do sistema urbano, associado ao quadro físico. 
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Segundo Ab’Sáber (1950), o sítio urbano é o quadro de relevo que aloja um organismo 

urbano, é o conjunto de todos os elementos naturais que compõem o assoalho de uma cidade. 

Logo, o sítio urbano é o substrato físico onde a cidade se instala, o meio físico da mesma, 

contendo elementos como topografia, hidrologia, dentre outros. Assim, a Geomorfologia 

urbana contribui para o estudo do sitio urbano através da análise da topografia, dos processos 

geomorfológicos alterados pela urbanização e dos limites estabelecidos pelo meio físico 

diante da ocupação. Isso conduz à elaboração de diagnósticos e prognósticos acerca das 

alterações geomorfológicas em meio urbano (OLIVEIRA, 2011).  

Nos estudos sobre a cidade de São Paulo, Ab’Sáber adota como critérios de caracterização 

do sítio urbano as diferenças topográficas, identificando as seguintes unidades morfológicas: 

Altas colinas de topo aplainado do Espigão Central (805-830 m);  Altas colinas dos rebordos 

do Espigão Central (780-830 m, desníveis de 60 a 110 m em relação ao talvegue dos rios 

principais);  Patamares e rampas suaves escalonadas dos flancos do espigão Central (750-800 

m);  Colinas tabulares de  nível intermediário (745-750 m);  Baixas colinas terraceadas (730-

734 m); Terraços fluviais de baixadas relativamente enxutas (724-730 m); planícies de 

inundação sujeitas a inundações periódicas (722-724 m); Planícies de inundação sujeitas a 

enchentes anuais (permanentemente encharcadas) (718-722 m). Cada um dos compartimentos 

possui especificidades morfológicas e hidrológicas, que determinam a estrutura e a expansão 

dos bairros paulistanos. Inicialmente a cidade de São Paulo nasce e se expande sobre as 

colinas, devido às condições do sitio. Após a primeira fase de expansão, num segundo 

momento de crescimento da população, a cidade se expande descendo as vertentes colinosas 

na direção das várzeas, ocupando até mesmo as planícies de inundação. Essa ocupação 

culminou com a drenagem dessas áreas alagáveis e com a canalização de rios, como o Tietê e 

Pinheiros, modificando o sistema hídrico, tanto desses cursos d’agua como de outros rios 

paulistanos (Ab’Saber, 1956 ).  

Diferente do sítio urbano de São Paulo, a cidade de Belém se caracteriza por 

apresentar os mais baixos níveis de terras firmes da Amazônia Brasileira (Ab’Sáber, 1956). A 

topografia de Belém distribui-se pelas cotas de 0 a 05 m nas várzeas e igapós, de 05 a 15 m 

nos baixos platôs e 15 a 20 m nos tabuleiros. Configuram-se, desse modo, baixos platôs 



   
 

               279 

XI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS 

GRUPOS PET 

 

Amazônia: A Interatividade Científica e o Elo 

Multiprofissional em Prol da Sustentabilidade. 

 
12 e 13 de novembro | Universidade Federal do Pará | Belém-PA 

escalonados e de suaves gradientes topográficos. Apesar das baixas cotas topográficas, se 

comparada com São Paulo, Belém apresenta sensíveis variações que permitem distinguir os 

vários níveis de planaltos e os níveis alagáveis das várzeas e igapós. O conjunto das planícies 

inundáveis, situadas em cotas abaixo de 5 metros, abrangia cerca de 40% da Primeira Légua 

Patrimonial de Belém. Hoje, com o processo de expansão da cidade e de consolidação de sua 

urbanização, essas planícies de inundação foram aterradas em quase toda sua totalidade. Um 

exemplo é o do antigo igapó ou várzea do Piri, que abrangia uma área onde se situa a atual 

avenida Almirante Tamandaré e adjacências. Sofreu aterramento ao longo dos séculos XIX e 

XX, o que resultou em alteração topográfica e hidrológica. A distinção entre os sítios de São 

Paulo e Belém, de acordo com os autores estudados, é definida pelas características 

morfológicas e topográficas. A cidade de Belém apresenta planícies de inundação, baixos 

platôs e tabuleiros. Já a cidade São Paulo caracteriza-se pela presença de altas colinas, 

terraços fluviais, espigão central e outras formas que não fazem parte do relevo de Belém. Em 

São Paulo, as formas de relevo são mais diversificadas e com cotas hipsométricas bem mais 

altas. Ao contrário, Belém possui cotas mais modestas e suaves. 

 

CONCLUSÃO  

A geomorfologia urbana tem como um dos seus enfoques as características físicas dos 

sítios urbanos. Diante da crescente preocupação com os problemas ambientais urbanos, as 

obras de Ab’Saber (1950) e Moreira (1966) possibilitaram apreender conceitos e abordagens a 

respeito dos estudos dos sítios urbanos das cidades de São Paulo e Belém, distintas pela e 

topografia e morfologia. São Paulo possui diversidade em suas formas de relevo com cotas 

hipsométricas elevadas, sendo reconhecidas oito unidades de relevo. Belém, ao contrário, 

apresenta cotas modestas com baixos gradientes topográficos, cujo relevo é compartimentado 

em apenas três unidades morfológicas. Cada forma de relevo possui especificidades 

morfométricas e hidrológicas, que determinam a estrutura dos bairros. Por outro lado, a 

expansão urbana propicia alterações que adaptam o sítio às necessidades da ocupação, 

sobretudo as transformações na topografia e na rede de drenagem. 
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RESUMO:  

O presente trabalho tem como objetivo descrever o processo de obtenção de energia elétrica 

através de um protótipo de conversão de energia, o termogerador, utilizando o calor residual 

liberado pelos fornos da cerâmica Kamiranga, no município de São Miguel do Guamá. Como 

metodologia, foram feitas visitas significativas nas instalações da indústria, em prol de dados, 

através de um questionário de perguntas objetivas – feitas ao administrador da empresa - e 

observações dos processos de fabricação das peças mica de cerâmica e posteriormente o 

experimento com o termogerado. Assim, pudemos adquirir os valores ideais e resultados para 

o significativo processo de transformação de energia térmica em energia elétrica quanto à 

utilização do termogerador nas saídas dos gases dos fornos Hoffmam da indústria ceramista 

Kamiranga. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; economia; meio ambiente.  

 

INTRODUÇÃO 

 Este trabalho surgiu da necessidade de aprofundar os conhecimentos acerca da 

conversão direta do calor liberado para o meio ambiente em energia elétrica, através dos 

termogeradores, nas indústrias ceramistas, situadas em São Miguel do Guamá.  
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Justificativa e Importância do Trabalho 

Ao conhecer melhor o trabalho relacionado “a utilização do caroço de açaí como 

fonte de energia alternativa para as atividades ceramistas do município de São Miguel do 

Guamá” REIS e ARAUJO (2011), pode-se perceber que esse setor consome grande 

quantidade de energia e aproveita pouco dela, com isso, adotou-se um trabalho de 

reaproveitamento do calor residual liberado pelo resfriamento dos fornos em energia elétrica 

auto-sustentável. Dessa forma, entende-se que a utilização dos termogeradores é mais viável 

neste processo de conversão de energia, pois segundo Santos (2007) os termogeradores 

apresentam as seguintes vantagens: 

- Conversão de calor residual diretamente em eletricidade; 

- Não possuem partes móveis, não geram ruídos, são confiáveis e dispensam 

manutenção, são bons para utilizados em locais remotos; 

- Podem ser usados com qualquer fonte de calor, são bastante flexíveis; 

- São leves e pequenos, portanto os módulos podem ser usados na produção de 

pequenos termogeradores. 

É importante esclarecer que este trabalho é um estudo de caso. 

 Objetivo Geral:  

Converter a energia térmica dissipada nos fornos em energia elétrica via 

termogeradores. 

Objetivo Específico: 

- Instalar os termogeradores nas saídas dos gases onde ficam os fornos; 

- Medir os valores da corrente e voltagem dos terminais dos termogeradores.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O micro-termogerador multi-funções teve como fonte de calor o poço da 

superfície do forno Hoffman. O termogerador teve os materiais de cobre e alumínio com 

condutividade elétrica respectivamente de 5,8 x 10
7
 Ω

-1
/m e 3,5 x 10

7
 Ω

-1
/m como gradiente 

térmica. O calor residual dos gases da saída do poço aqueceu as junções dos materiais que se 

localiza na parte interna, fonte quente (figura 1), local de armazenamento do calor e sendo 
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utilizado gelo para resfriar as junções que fica na parte externa, fonte fria (figura 1). O 

instrumento multímetro foi instalado para medir e analisar a eficiência do sistema. 

 

 

Figura 1 – Esquema resumido da unidade de micro-termogerador utilizado no experimento 

realizado na cerâmica na indústria Kamiranga, situada em São Miguel do Guamá, 2012. 

1. Fonte de calor – poço do forno Hoffman 

2. Fonte quente – tubo de trocador de calor, parte interna. 

3. Fonte fria – tubo de trocador de calor, parte externa. 

4. Vácuo – parte que separa as partes interna e externa do tubo do trocador de calor. 

5. Unidade de Monitoramento – multímetro. 
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Figura 2 – instalação do micro – termogerador em cima de um poço do forno Hoffman da 

cerâmica, na indústria Kamiranga, situada em São Miguel do Guamá, Pesquisa de campo 

outubro de 2012. 

Metodologia 

Realizou-se um estudo descritivo e quantitativo, no município de São Miguel do 

Guamá, na região nordeste do Pará, no ano 2012, nas instalações da indústria ceramista 

Kamiranga, da qual, forneceu-nos dados, espaço e tempo para a realização de pesquisas e 

experimentos nos fornos de suas instalações, no intuito de analisar o rendimento dos fornos e 

o reaproveitamento do calor em energia elétrica liberado no resfriamento dos próprios fornos. 

Coletas de dados para a pesquisa 

Inicialmente – a pesquisa foi realizada na indústria, especificamente no setor 

administrativo, com a autorização do administrador,  tendo apenas obtenção de dados. 

O instrumento inicialmente usado para a coleta de dados foi um pequeno 

questionário, com perguntas relacionadas às características físicas e características energéticas 

do processo total da fabricação das peças mica de cerâmica. Tais, como, pesagem das peças, 

rigidez, quantidade de biomassa, temperatura interna dos fornos. A temperatura interna dos 

fornos se obteve através de termômetros apropriados a altas elevações de calor.   

No segundo momento – foram feitas as observações no interior da indústria, 

sempre em companhia de um funcionário a mercê de informações da empresa, tendo os 
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primeiros contatos visuais dos fornos e secadores usados na fabricação das peças. Em nosso 

trabalho constatou-se, precisamente, dois tipos de fornos, o Hoffmann e o Paulista. 

 A indústria kamiranga utiliza três paulistas, suas dimensões têm valores 

aproximadamente 3 metros de largura, 2,7 de altura e 18 de comprimento. A sua parte interna 

é constituída de duas câmaras com capacidade de 33 000 peças (tijolos e telhas) cada e ambas 

são interligadas por um ducto que fica entre elas para transportar o gás para a única chaminé 

do forno. 

Já o Hoffman com 112 câmaras com capacidade de 2 500 peças de cerâmicas, em 

cada câmara a temperatura interna chega a 650ºC que são separadas, umas das outras, por 

meio de jornal que tem uma alta condução térmica, facilitando o fluxo de calor no interior do 

forno. E suas dimensões de 3 metros de largura, 2,3 metros de altura e 80 metros de 

comprimento. Sendo sua produção mensal de 1.050.000 peças (tijolos e telhas) e um consumo 

de serragem de 219 metros cúbicos com uma média de 0,52 metros cúbicos de serragem 

consumida para a queima de cada câmara do forno Hoffman. 

O instrumento usado para obtenção das informações visuais neste dia se deu 

através de uma câmera digital.  

No terceiro e último momento – foi utilizado o experimento com um protótipo de 

termogeração simples – caseiro, características citada na figura 1, nas instalações da 

Kamiranga. 

O micro-termogerador foi instalado no forno Hoffman, especificamente em cima 

de um de seus poços, (figura 2). Quando o gás residual é liberado pelo resfriamento do forno 

se acumula no tubo pequeno para alimentar a fonte quente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Comportamento do micro-termogerador  

Os resultados obtidos com o micro-termogerador, após atingir a variação de 

temperatura (ΔT) igual a 350ºC, entre a fonte quente e a fonte fria. 

 Durante o experimento realizado foram apresentados os valores de corrente e de 

voltagem. 
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A Tabela 1 ilustra o desempenho do módulo nas condições máxima de resistência. 

 

 

figura 3 - Corrente mostrada pelo multímetro no micro-termogerador, variando de acordo com 

o aumento da temperatura, experimento realizado na indústria ceramista em São Miguel do 

Guamá, Pesquisa de campo outubro de 2012. 

Analisando o gráfico da figura 3, verifica-se que quanto maior o valor da 

temperatura, o multímetro indica valores de correntes cada vez mais elevadas. 

Tabela 1 - Desempenho micro-termogerador São Miguel do Guamá, 

Pesquisa de campo outubro de 2012. 

Principais resultados Valores  

Tensão do micro – termogerador (sem carga) 4,3 (mV) 

Tensão média do micro – termogerador 

(resistência de 0,2389 Ω)* 

269 (mV) 

Corrente média do micro – termogerador 

(resistência de 0,2389 Ω)* 
1, 126 (mA) 

Potencia máxima do micro – termogerado 

(resistência de 0,2389 Ω)* 

302,894 (mW) 

Nota - *Condição máxima de potencia 
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Figura 4 - Voltagem mostrada pelo multímetro no micro-termogerador, variando 

de acordo com o aumento da temperatura, experimento realizado na indústria ceramista em 

São Miguel do Guamá, Pesquisa de campo outubro de2012. 

. 

Analisando o gráfico da figura 4, verifica-se quanto maior o valor da temperatura, 

o multímetro indica valores de tensão cada vez mais elevados. 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho apresentou uma contribuição para utilização da energia 

desperdiçada pelos fornos da cerâmica Kamiranga. Pois, todas as informações obtidas foram 

usadas para determinação de valores numéricos expressivos que futuramente em um trabalho 

mais bem implementado, com melhores investimentos, iram determinar uma alta 

sustentabilidade energética elétrica da empresa kamiranga.  

O objetivo do trabalho foi alcançado com o micro-termogerador, pelo fato de se 

um trabalho simples mostrou uma boa quantidade de corrente elétrica e uma voltagem 

bastante significante que poderia alimentar luz de led no interior dos fornos da indústria, 

mostrando que com mais um pouco de investimento teríamos melhores resultados. Tais 

investimentos serão ilustrados abaixo. 

Propõe-se como sugestão para trabalhos futuros o seguinte: 

- Uma boa melhoria entre o isolamento térmico conduzirá um aumento de eficiência. 
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- Tentar a utilização dos módulos Hz-20 (30 W), aparelhos semi - condutores, associado 

em série que poderá trazer melhor aproveitamento da área das fontes quentes e fria, aumentando a 

voltagem gerada. 

- Utilização de um material que suporta uma elevada temperatura que não se danifique ao 

se aquecer. 

- Utilização de baterias químicas para poder armazenar a energia do termogerador. 

Além disso, ressalta-se com um projeto com mais investimento e mais tempo, poderá ser 

tema de mestrado e projetos afins. 
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