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Apresentação 

 

Nos últimos anos, em especial, os três últimos (2018-2020) os brasileiros tem 

presenciado com uma maior frequência a divulgação nas grandes mídias impressas e online, da 

ocorrência de desastres naturais e não naturais dos mais variadas formatos, a exemplo do 

rompimento de barragens, ocorrência de enchentes em grandes cidades como São Paulo, Belo 

Horizonte e Salvador, o surgimento de manchas de óleo no nordeste brasileiro, a ocorrência 

cada vez maior de lixos plásticos em nossos corpos d’água e de pellets nas areias de praias, 

dentre outros acontecimentos aterrorizantes aos pesquisadores da área ambiental. 

Se já não fosse o bastante, ainda fomos impactados com os cortes na educação, o que 

por si só gera um grande efeito cascata, não apenas para aqueles que ainda estudam, em 

particular os que desenvolvem pesquisas acadêmicas no ambiente universitário, mas impacta 

também a sociedade como um todo. 

Pesquisas são desenvolvidas nas universidades a fim de solucionar problemas que 

temos em nosso dia-a-dia, não só na área ambiental, mas também em outros ramos de estudo, 

tais como a saúde, e uma vez que estes estudos terão seus investimentos reduzidos, ou em 

algum casos zerados, como tais soluções poderão ser geradas e apresentadas a sociedade? 

A partir deste panorama caótico, ao qual estamos vivendo em pleno ano de 2020, o 

presente livro, intitulado “Problemas ambientais da atualidade e seus desafios ao pesquisador 

brasileiro” se destina a discutir alguns dos problemas, às vezes nem tão conhecidos pela 

população, mas que comprometem de forma significativa a homeostasia do ambiente, e de 

forma conjunta o bem estar de nós humanos. 

 

 

 

Marcus Vinicius Peralva Santos. 
(Organizador) 
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Capítulo 1 

ANÁLISE CLIMATOLÓGICA DO NORDESTE DO ESTADO DO PARÁ:  
AGENTES TRANSFORMADORES 

 

Jorge Sales dos Santos1 
José Augusto Lopes da Silva2 

Rita Denize de Oliveira3 
Aelton Dias Costa4 

Angelo Bruno Batalha Silva5 
 

RESUMO  

Dentro da discussão acerca do nordeste paraense, as características físicas e climáticas que 

predominam na região ganham destaque por sua ligação direta com a formação do relevo e as 

transformações sociais que estão presentes no nordeste paraense. Este trabalho visa analisa de maneira 

analítica as presenças climáticas no nordeste paraense e buscar caracterizar a sua geomorfologia. O 

trabalho se deu através de trabalho de campo com duração de três dias, bem como coleta de 

informações climáticas e físicas das áreas. 

PALAVRAS CHAVE: Clima; Relevo; Transformações. 

 

ABSTRACT 

Within the discussion about the northeast of Pará, the physical and climatic characteristics that 

predominate in the region are highlighted by their direct connection with the formation of the relief and the 

social transformations that are present in the northeast of Pará. This work aims to analyze in an analytical 

way the climatic presence in the northeast of Pará and seek to characterize its geomorphology. The work 

took place through field work lasting three days, as well as the collection of climatic and physical 

information from the areas. 

KEYWORDS: Climate; Relief; Transformations 

 

INTRODUÇÃO 

 

A realização do trabalho de campo integrado veio com o objetivo de entender e aplicar 

os conceitos adquiridos na nossa formação como futuros geógrafos, através das áreas de 

conhecimento que abrangem áreas climatologia, geomorfologia e sensoriamento remoto, desse 

modo procurou-se compreender a formação e a manifestação de fenômenos naturais e 

                                                           
1 Graduando em Bacharelado em Geografia, Universidade Federal do Pará, Brasil salesjorge20@gmail.com.  
2 Mestrando em Educação, Universidade do Estado do Pará, Brasil. Graduando em Psicologia, Universidade 
Federal do Pará.  augustolopes10@yahoo.com.br 
3 Docente, Universidade Federal do Pará.  Doutora em Geografia na Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, UNESP, Brasil Denize40geoatm@gmail.com 
4 Graduando em Geografia, Universidade Federal do Pará, aeltondcosta@gmail.com 
5 Graduando em Geografia, Universidade Federal do Pará, angelobatalha95@gmail.com 

mailto:salesjorge20@gmail.com
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geográficos analisando seus comportamentos ao longo do tempo e do espaço percorrido e como 

as ações antrópicas e os aspectos sociais se encaixam e influenciam nessas perspectivas, 

considerando as propriedades físicas da região nordeste paraense.  

O percurso do campo foi iniciado em Belém realizando paradas em Apeú, Praça do 

Estrela em Castanhal, Tome Açu, ponte sobre o Rio Livramento, área de preservação do 

segundo Bis, Peixe-Boi, Capanema e Bragança se estendendo a região de Tracuateua e 

Ajuruteua, nele podemos analisar os dados climatológicos e geográficos das regiões com o 

auxílio de instrumentos meteorológicos e tecnológicos. 

 

OBJETIVOS 

 

Analisar os processos sociais e físicos ao longo da antiga estrada de ferro Belém-

Bragança no nordeste do estado do Pará.  

Identificar os processos climáticos e geomorfológicos presentes ao longo do nordeste 

paraense. 

Evidenciar a relação entre os processos físicos e seus agentes transformadores do clima 

e do solo. 

 

METODOLOGIA/METODO DE ANÁLISE 

 

Para a realização do estudo foram dispostos o conhecimento prévio da área de estudo 

com a elaboração de mapas climáticos para entender o tempo e clima predominante na área de 

estudo, bem como os fatores que interferem no meio; geomorfológicos para o entendimento da 

geomorfologia, topografia e etc... e imagens de satélite classificadas para a análise do uso e 

ocupação do espaço analisado.  

Durante a coleta de dados foram utilizados o Global Position System (GPS) para a 

observação da latitude e longitude e altitude do ponto e da bússola para observar a orientação. 

Para a soma de dados necessários para o campo foram utilizados ainda Miniestação 

meteorológica automática (Console Sensor de Temperatura, Umidade, Precipitação e Direção e 

Velocidade do Vento). Tabelas de Nuvens e Caderno de Campo, além de máquina fotográfica.  

Foram levados em conta dados como nebulosidade que foram contabilizados como 

limpo (0\8), parcialmente nublado (4\8) e nublado (8\8), pressão atmosférica, temperatura, 

direção, grau e velocidade do vento, umidade relativa do ar. 
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RESULTADOS 

 

Figura 1: Localização da área de estudo e paradas para coleta de dados (nordeste paraense) 

 

Fonte: Sales (2018) 

 

O trabalho de campo tem como proposta remontar o trajeto da antiga estrada de ferro 

Belém-Bragança assim como estudar os aspectos físicos, econômicos e sociais do trajeto, para 

isso, foram coletados uma serie de pontos que serviram como base para o estudo.  

Em detrimento a isso trata-se de cada ponto resultando na síntese dos fenômenos 

estudados no decorrer do artigo, trataremos dos aspectos sócios econômicos da estrada de ferro 

Belém-Bragança; Antes de tudo é necessário situarmos no espaço e no tempo, para isso 

entender o processo que levou a construção da estrada de ferro Belém-Bragança, essa estrada 

de ferro foi construída em sua totalidade em 1908 sendo o início de sua obra em 1883 com um 

total de 222 quilômetros tendo como estações: 

A estrada de ferro carregava consigo os trilhos do progresso e tinha a pretensão de 

chegar até a cidade de São Luiz no maranhão conectando Belém-são Luiz, mas este sonho 

descarrilhou no meio do caminho, pois em 1908 a estrada não tinha nem 300 km e haveria 

várias dificuldades de mantê-la em funcionamento, em 1900 os gestores do estado fizeram um 

empréstimo de 650 mil libras acreditando que o desenvolvimento causado nos municípios por 

onde a estrada passaria compensaria.  
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Em 1923 a estrada de ferro passou para as mãos do governo federal e em 1965 em 

péssimas condições a estrada parou de funcionar. A estrada de ferro foi fundamental para o 

desenvolvimento sócio econômico da região bragantina com o crescimento de várias cidades 

que fazem uma conexão com Belém para onde escoam seus produtos com o fim da estrada de 

ferro e construção da BR-316 em cima do eixo da estrada de ferro essas cidades deixam de ser 

conectadas pelos trilhos e passam a ser conectadas pelo asfalto. 

O nordeste paraense apresenta bacias e coberturas sedimentares que são formadas por 

diferentes tipos de rochas sedimentares durante o fanerozóico. A mesorregião também 

apresenta planaltos rebaixados da Amazônia. A planície amazônica forma relevos planos de 

baixa altitude de até 5m que podem ser observados no litoral de rias e mangues do nordeste 

paraense. As planícies são formadas pelos aluviões (areia, silte e argila) e transportados pelos 

rios. As rias do Nordeste do Pará são conhecidas como vales fluviais que possuem a foz larga, 

como exemplo, podem citar o rio Caeté, Maracanã e Marapanim que desembocam no Oceano 

Atlântico. 

 

Figura 2: Aspectos Geomorfológicos nordeste paraense 

 

Fonte: Sales (2018) 

Os locais com temperaturas mais amenas são Apeú e Bragança, o horário de marcação 

do ponto poder ser um fator que pode ter influenciado nessas temperaturas devido a mesmas 

ocorreram no início e no fim da tarde, respectivamente, onde a água presente no solo ainda não 
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evaporou e a umidade relativa do ar ainda encontra-se relativamente alta. 

O percurso caracterizado por pequenas áreas urbana com características rurais, a praça 

é caracterizada por seu aspecto rural arborizada onde se encontram várias unidades públicas 

como hospitais e escolas. Com a altitude de 20 metros e a temperatura 31 ºC que é amenizada 

pela bafagem e pela umidade relativa do ar (UR) de 72% onde a mínima recomendada é de 60% 

causando a sensação térmica favorável. 

 

Figura 3: Mapa de temperatura de acordo com os dados coletados 

    Fonte: Sales (2018) 

Nota-se no mapa de temperatura que o ponto mais quente do trabalho de campo é a 

estação meteorológica de Tracuateua e a área florestada próxima ao local, com média de 

temperatura a 35,0 ºC, as altas temperaturas foram registradas entre 10h00m e 11h00m do 

segundo dia de campo, onde o tempo encontrava-se ensolarado, com nuvens e com calmaria 

que auxilia na alta sensação térmica, com isso, a formação de nuvens de chuvas carregadas no 

fim da tarde é imprescindível, seja como fator climático comum através da evaporação da agua 

presente no solo, seja pela amenização da sensação termina. 

Porém, a mesma umidade do ar que causa um conforto térmico em áreas arborizadas 

causa desconforto em áreas abertas ensolaradas através da troca de calor corporal através de 

fluidos onde o mais famoso, o suor é um regulador térmico e na ocorrência das trocas termais e 

com a umidade estiver elevada causa sensação térmica desconfortável pode-se perceber no 
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segundo ponto as margens do rio após a Praça em Apeú com 35 ºC de temperatura e com a UR 

de 67% e com o grau do vento também girando entorno de 35 ºC com calmaria e com o tempo 

bom e o céu limpo são fatores contribuintes para a sensação térmica elevada. 

No quinto ponto situado as margens do rio livramento rodeadas de floresta em transição 

de um lado e do outro de campos alagáveis com floresta de transição e com o tempo 

parcialmente nublado com Cumulus6, apresentando temperatura de 33,7 ºC com bafagem e com 

a umidade do ar em 62% a alta temperatura e a sensação térmica elevada é explicada por ser 

uma área aberta de um lado com a ausência de sombreamento as margens da estrada e com o 

horário de 13h21minh com o sol chegando a seu ápice em radiação mesmo com o tempo 

parcialmente nublado devido à evaporação da agua que estava presente no solo e assim, 

elevando-se e através das altas pressões acabam-se condensando e assim formando nuvens 

carregadas, que são típicas da região equatorial úmida onde se tem muita umidade e altas 

temperaturas e assim acarretando em fortes chuvas ao fim da tarde devido a esse processo do 

ciclo da água somada a fatores climáticos. 

Figura 4: Ponte sobre o Rio Livramento 

Azimute 120º 

 

Fonte: Costa (2018) 

O décimo quinto ponto na costa da região de Ajuruteua com o tempo bom ensolarado 

com a temperatura de 33,9 ºC com calmaria, com a área de pescadores que move a economia 

do local, onde foram marcados pontos utilizando de azimute e coordenadas para práticas de 

atividades de sensoriamento remoto, a praia é característica pelo fator da maré tomar boa parte 

da praia. 

                                                           
6
 Tipo de nuvem 
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Figura 5: Mangue Degradado 

Azimute 324º 

 

Fonte: Sales (2018) 

No mangue existem quatro espécies predominantes a Espatina, Rhizophora, Avicennia e 

Laguncularia. Onde a Avicenia é uma espécie comum nos manguezais da América do Sul a 

mesma possui raízes que crescem em sistema radicular e está presente no mangue branco que 

é famoso por suportar alto grau de salinidade. A Rhizophora é conhecida pela sua capacidade 

de adaptação onde naturalmente ela é inundada todos os com a maré, porém, se exposta a 

certo grau de ausência hídrica a mesma consegue se adaptar, (MENDONÇA, 2006) ressalta a 

importância que as características físicas das folhas também funcionam como barreira para a 

ação de agentes decompositores. As folhas do gênero Rhizophora, por exemplo, são coriáceas, 

apresentam paredes cutilizadas e a epiderme espessa o que não ocorre com as folhas do 

gênero Avicennia. 

Espartina é outra espécie que se destaca pelo seu grau de hibridização e adaptação a 

outros climas com sua característica semelhantes à de um capim elas são resistentes onde 

podem sobreviver a ambientes secos e salinos. A laguncularia é entre as espécies citadas a que 

mais suporta alto grau de salinidade e a ausência de corpos hídricos, no local existe um projeto 

de reflorestamento do mangue, porém o plantio deve ser em fases onde uma depende da outra 

para a sobrevivência onde se deve primeiro cultivar as espécies mais altas para que a mesma 

possa fazer um corredor de sombra para as outras espécies. 
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Gráfico 1: comparação entre temperatura e umidade no campo 

 

Elaboração: Sales (2018) 

No gráfico acima podemos notar que a umidade relativa do ar mantem uma lógica onde 

no início da manhã a mesma encontra-se em índices altos e também nos locais próximos a 

corpos hídricos que auxiliam na manutenção das taxas de humidades relativamente elevadas, no 

mesmo gráfico podemos observar o que foi discutido no mapa de temperatura onde as altas 

temperaturas estão concentradas nos pontos iniciais do segundo dia devidas o tempo abafado e 

a alta umidade do ar e assim influenciando na sensação térmica tecnicamente elevada. 

 

Gráfico 2: Relação entre pressão x temperatura 

 

Fonte: Sales (2018) 
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No gráfico fazemos a comparação de temperatura com a pressão atmosférica onde as 

zonas de baixas pressões são predominantemente quentes devido sua facilidade de ser 

“quebrada’’ com isso a pressão atmosférica é um fator climático. Em áreas de altas pressões são 

caracterizadas pelo clima frio, ou seja, a pressão atmosférica e a temperatura são inversamente 

proporcionais. 

Gráfico 3: Relação entre umidade e nebulosidade 

 

Fonte: Sales (2018) 

No gráfico acima fazemos uma comparação em relação à umidade do ar e a 

nebulosidade que se trata da quantidade de nuvens presentes no céu e com isso podem 

influenciar diretamente na umidade relativa do ar, onde a evaporação da agua presente no solo 

influencia na formação das nuvens e assim se condensam e quando são submetidos a altas 

pressões eles entram em estado líquido voltando para a superfície, o ciclo hidrológico que é de 

suma importância para a preservação do meio ambiente, porém, com o desmatamento esse 

ciclo vem se alterando causando consequências para a vida no planeta. 

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa foi integralizada no roteiro Belém-Bragança apresentou um caráter de 

aplicação e complemento das didáticas aprendidas dentro de sala de aula, mais precisamente 

nas disciplinas de sensoriamento remoto e climatologia, dessa forma podemos observar os 

fenômenos naturais e antrópicos através da análise de cada aluno sobre as perspectivas físicas, 

climáticas, socioeconômicas e geográficas com o auxílio do mapa delimitado e instrumentos 

meteorológicos que permitiram realizar a descrição do percurso do campo com fotografias e 
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dados coletados, convertidos em gráficos e tabelas para a discussão dos resultados 

climatológicos e geográficos obtidos na pesquisa de cada região analisada. 

A região nordeste paraense e metropolitana de Belém é caracterizada por áreas de 

intensas ocupações urbanas e a apropriação do território abrange os aspectos culturais e 

sociais, fica evidente na estrada de ferro Belém-Bragança, atualmente a área de estudo é rica 

culturalmente e fisicamente o processo de ocupação se deu principalmente da migração, na 

cidade de Bragança o contraste do antigo ao atual transforma a cidade em um atrativo turístico, 

econômico e cultural devido à forte influência portuguesa existente no local, com isso, os 

aspectos climáticos e geomorfológicos tomam sua devida importância para melhor compreensão 

da formação geográfica do nordeste paraense.. 
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Capítulo 2 

ANÁLISE DA RHIZOPHORA MANGLE L. COMO BIOINDICADORA E FITORREMEDIADORA 
DE CHUMBO NO MANGUEZAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE – BA 

 
Valéria de Santana Cajueiro1 

Marcus Vinicius Peralva Santos2 
 

RESUMO 

Os manguezais são ecossistemas constantemente afetados pelas atividades industriais e portuárias 
instaladas em seus arredores, resultando na adsorção de vários contaminantes dentre eles o 
chumbo. Dentro desse contexto o presente estudo teve como objetivo analisar a Rhizophora mangle 
como bioindicara e fitorremediadora da contaminação por chumbo no manguezal de São Francisco 
do Conde – BA. Para isso, foram escolhidos três pontos no manguezal, em locais onde a presença 
de chumbo já havia sido registrada em estudos anteriores na área. Em cada ponto foram 
selecionados, aleatoriamente, dois indivíduos de Rhizophora mangle e coletados destas 60 folhas, 
além de 100g de sedimento no entorno de cada planta. Em laboratório, as folhas foram analisadas 
quanto a sua morfologia externa e quanto a presença de chumbo, sendo que as amostras de 
sedimento também foram analisadas também quanto a esta última análise. Os resultados 
mostraram que apenas 22,2% do total de folhas coletadas não apresentaram nenhuma alteração 
morfológica. O alto número (77,8%) de folhas com injúrias se justifica pelo fato do chumbo propriciar 
nas plantas um quadro de desequilíbrio nutricional dando origem as injúrias observadas. Em todos 
os três pontos foram encontradas alterações na morfologia foliar, sendo que numa mesma folha foi 
possível observar mais de uma alteração, sendo necrose (87,14%) e clorose (53,21%) as mais 
frequentes. Quanto a presença de chumbo, o maior percentual encontrado no sedimento foi de 
100,33 mg/Kg. Também foi possível observar que a concentração de chumbo encontrada nos três 
pontos seguiu um padrão decrescente, sendo o maior valor no ponto mais próximo ao rio Subaé. 
Não foi possível determinar os valores do metal nas folhas, levantando a hipótese de que o chumbo 
foi retido pelas raízes ou não estava biodisponível para ser absorvido pelas plantas. Entretanto 
houve um padrão entre a quantidade de chumbo no sedimento e quantidade de alterações nas 
folhas, mostrando que as plantas estudadas reagiram de forma negativa ao metal. Por fim, os 
resultados demonstram que a Rhizophora mangle não atua na fitoextração do chumbo, mas devido 
a sua reação negativa ao metal pode ser utilizada como bioindicadora.  

Palavras-chave: Rhizophora mangle. Fitorremediador. Bioindicador. Manguezal. São Francisco do 
Conde. Chumbo. 

 

ABSTRACT 

Mangroves are ecosystems constantly affected by industrial and port activities installed in their 
surroundings, resulting in the adsorption of various contaminants, including lead. Within this context, 
the present study aimed to analyze Rhizophora mangle as a bioindicator and phytoremediation 
agent for lead contamination in the mangrove swamp of São Francisco do Conde - BA. For this, 
three points were chosen in the mangrove swamps, in places where the presence of lead had 
already been registered in previous studies in the area. At each point, two individuals of Rhizophora 
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mangle were randomly selected and collected from these 60 leaves, in addition to 100g of sediment 
around each plant. In the laboratory, the leaves were analyzed for their external morphology and for 
the presence of lead, and the sediment samples were also analyzed for this last analysis. The results 
showed that only 22.2% of the total collected leaves did not present any morphological alteration. 
The high number (77.8%) of leaves with injuries is justified by the fact that lead causes a picture of 
nutritional imbalance in plants giving rise to the injuries observed. In all three points, changes in leaf 
morphology were found, and in the same leaf it was possible to observe more than one change, with 
necrosis (87.14%) and chlorosis (53.21%) being the most frequent. As for the presence of lead, the 
highest percentage found in the sediment was 100.33 mg / Kg. It was also possible to observe that 
the concentration of lead found in the three points followed a decreasing pattern, with the highest 
value at the point closest to the Subaé River. It was not possible to determine the values of the metal 
in the leaves, raising the hypothesis that the lead was retained by the roots or was not bioavailable to 
be absorbed by the plants. However, there was a pattern between the amount of lead in the 
sediment and the amount of changes in the leaves, showing that the studied plants reacted 
negatively to the metal. Finally, the results demonstrate that Rhizophora mangle does not act in the 
phytoextraction of lead, but due to its negative reaction to the metal it can be used as a bioindicator. 

Key-words: Rhizophora mangle. Phytoremediation. Bioindicator. Mangrove. São Francisco do 
Conde. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Considerado um ecossistema de grande importância socioeconômica e ecológica, os 

manguezais são ambientes que vêm sofrendo constantes degradações resultantes da ação 

desordenada das atividades industriais e portuárias instaladas em seus arredores (GARCIA, et 

al. 2007). Entre os vários contaminantes resultantes dessas atividades, o Chumbo (Pb) é 

considerado um dos principais poluentes do solo (GRATÃO et al, 2005). 

Devido a sua rápida reação a poluição, as espécies vegetais acabam sendo um ótimo 

instrumento para o monitoramento (AGUIERRE e AGUIERRE, 2012). Além disso são mais 

vantajosos que outros indicadores pelo baixo custo e podem até ser usados para avaliação 

acumulativa de danos ocorridos numa determinada faixa de tempo (MAKI et al., 2013). A 

fitorremediação é uma tecnologia que pode ser usada na desintoxicação e/ou remoção de 

elementos contaminantes do solo, como metais pesados (ACCIOLY e SIRQUEIRA, 2000), mas 

nem todas as plantas podem ser usadas nesse processo. Para ser eficiente na fitorremediação a 

planta precisa, entre outros fatores, ser tolerante aos altos níveis do metal contaminante e 

acumular grandes quantidades nas partes aéreas sem sofrer com a toxidez (GARBISU e 

ALKORTA, 2001). 

 Pertencente à família Rhizophoraceae, a Rhizophora mangle é uma espécie não 

endêmica e nativa do Brasil encontrada em toda região costeira do país. São plantas associadas 
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aos domínios fitogeográficos de Mata Atlântica e Caatinga e são tipicamente encontrados em 

ecossistemas associados como Manguezal e Restinga (COSTA-LIMA, 2017). 

Sabendo-se disso, o objetivo do presente capítulo de livro foi analisar a Rhiizophora 

mangle como biorremediadora e fitorremediadora de chumbo, no manguezal de São Francisco 

do Conde-BA, tendo-se como objetivos específicos: a) investigar alterações na morfologia 

externa das folhas de Rhizophora mangle; b) avaliar se há absorção de chumbo pela planta; c) 

analisar se entre os pontos há diferenças na absorção; e d) correlacionar a quantidade de 

chumbo absorvida com a quantidade de chumbo no sedimento. 

Os resultados desse trabalho podem auxiliar os órgãos ambientais da cidade de 

Salvador no uso da planta no monitoramento da contaminação local e futuramente possibilitar 

estudos para seu uso na fitorremediação do ambiente. 

 

2. ÁREA DE ESTUDO E METODOLOGIA  

 

A extensa área do manguezal de São Francisco do Conde vem sendo castigada pelos 

projetos que visam o desenvolvimento local e acabam gerando inúmeros impactos ambientais. 

Esses impactos afetam diretamente a população Franciscana que possui um estilo de vida 

diretamente ligado aos recursos gerados no manguezal (CODES e BARZANO, 2013). 

 

Figura 1: Vista por satélite dos limites do município de São Francisco do Conde – BA com 

demarcação dos três pontos de coleta em vermelho. (Fonte: Google Maps, 2018). 

 

Foram selecionados três pontos de amostragem distribuídos pelo Manguezal de São 

Francisco do Conde em locais cuja presença de chumbo já havia sido citada na literatura. Esses 

pontos foram devidamente marcados com auxílio de GPS (global positioning system), e 

identificados como: P1, P2 e P3 (Quadro 1). 
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Quadro 1: Distribuição dos pontos de coleta em São Francisco do Conde - BA 

PONTOS LOCAL COORDENADAS DATA 

P1 Porto de Brotas -12.58930673, -38.691361 10/03/2018 

P2 Cais -12.61387325, -38.70090759 10/03/2018 

P3 Dom João -12.60816552, -38.64318561 17/03/2018 

 

As coletas foram feitas nos dias 10 e 17 de março de 2018, sendo que para cada ponto 

foi escolhido aleatoriamente dois espécimes de Rhizophora mangle formando um total de seis 

plantas analisadas. De cada planta foram retiradas 60 folhas, sendo descartadas folhas jovens. 

Essa coleta foi realizada por um segundo coletor que não tinha conhecimento do propósito desse 

trabalho, para assegurar a aleatoriedade da amostra. Cada amostra foi devidamente ensacada e 

identificada para posteriores análises. A coleta do sedimento foi feita em áreas adjacentes aos 

espécimes de R. mangle, sendo coletado próximo as plantas 100 ml de sedimento, por meio da 

inserção manual de vasilhames plásticos de tampa rosqueada sobre o substrato.   

Após a coleta foi realizada a análise da morfologia externa das folhas, buscando-se 

analisar a presença de alterações foliares como necrose, clorose (amarelamento), limbo revoluto 

(folha virada para face abaxial), perfurações e rasgos. Essa análise foi feita o mais próximo 

possível do momento da coleta com intuito de preservar a integridade da folha e assim não 

interferir nos resultados.  

Foi feita uma análise qualitativa com intuito de constatar se essas alterações 

supracitadas são ausentes ou presentes nas folhas e se há ocorrência de mais de uma alteração 

na mesma folha. A partir disso foram gerados resultados qualitativos e quantitativos 

representando o grau de intensidade de cada alteração na amostra. 

As amostras logo depois foram secas em estufas, a 70° C durante 72hs e enviadas para 

o Laboratório de Estudos do Petróleo (LEPETRO), localizado na Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), para a realização da análise de metais pesados (Chumbo). O sedimento coletado, após 

secagem em estufa por 24hs, também foi enviado ao laboratório para análise do chumbo. 

 

3. RESULTADOS 

 

Das 360 folhas coletadas, apenas 80 (22,2%) não apresentaram algum tipo de alteração, 

dessas folhas 18 foram encontradas no Ponto 1 (Porto de Brotas), 31 no Ponto 2 (Cais) e 31 no 

Ponto 3 (Dom João) (Figura 2).  Em todas os três locais foram encontradas as cinco alterações 
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nas folhas (clorose, necrose, limbo revoluto, perfuração e recortes), vale salientar que em uma 

mesma folha foi possível observar mais de uma injúria. As alterações que apareceram com 

maior frequência foram necrose (87,14%) e clorose (53,21%) (Figura 4), já as outras 

apresentaram uma frequência moderada, representando menos de 50 % das folhas com algum 

tipo de alteração (Figura 3). 

Quando comparados os pontos é possível observar que o ponto P1 apresenta as 

alterações, com exceção do limbo revoluto, mais acentuadas (Figura 5) em relação aos outros, 

sendo a necrose (75,83%) e a clorose (52,50%) as únicas que aparecem em mais da metade da 

amostra. Nos outros dois pontos apenas a necrose aparece em mais de 50% da amostra 

representando em P2 62,50% e em P3 65% das folhas de cada ponto. 

 

Figura 2: Representação da presença ou ausência de alterações morfológicas 
em folhas de Rhizophara mangle coletadas nos pontos P1, P2, P3 no manguezal 
de São Francisco do Conde –Bahia. 

 

Figura 3: Percentual das alterações morfológicas no total de folhas de 
Rhizophara mangle coletadas nos pontos P1, P2, P3 no manguezal de São 
Francisco do Conde – Bahia. 
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Figura 4: Alterações foliares nas folhas de Rizhophara mangle. Em A - Clorose 
(amarelamento) e necrose em folha de Rhizophora mangle encontra no ponto P1. 
Em B - olha de Rhizophora mangle com recortes e manchas de necrose encontrada 
no ponto P2. Em C - Clorose, necrose, perfurações em folha de Rhizophora mangle 
encontrada no ponto P3.  

 

 

Figura 5: Relação das alterações morfológicas nas de folhas de Rhizophara mangle, separadas por 

indivíduos, coletadas nos pontos P1, P2, P3 no manguezal de São Francisco do Conde – Bahia. 

 

Os resultados das análises químicas no sedimento comprovaram a presença de chumbo 

em todos os três pontos, dentre eles o que apresentou maior concentração do metal foi P1, 

enquanto a menor concentração foi encontrada em P3 (Figura 6). 
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Figura 6: Valores de concentração de chumbo encontrados no sedimento dos pontos 

P1, P2, P3 no manguezal de São Francisco do Conde – Bahia. 

 

Também foi possível perceber que os valores de chumbo foram minimizando conforme 

os pontos se distanciavam da foz do rio Subaé. O valor encontrado no ponto P1 é 

aproximadamente 1,6 vezes maior que o valor encontrado em P2 e 3,7 vezes maior que o valor 

encontrado em P3. Já a razão entre os pontos P2 e P3 é de aproximadamente 2,3 vezes maior 

(Figura 7). 

 

Figura 7: Comparação dos valores de concentração de chumbo encontrados no 

sedimento com as distâncias do rio Subaé dos pontos P1, P2, P3 no manguezal de São 

Francisco do Conde – Bahia. 

 

Não foi possível constatar absorção de chumbo pelas plantas em nenhum dos três pontos, 

pois os valores de Pb nas folhas coletadas em P1, P2 e P3 estavam abaixo do limite de 

detecção (< 0, 25 mg/Kg) do método utilizado pelo LEPETRO.  
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Figura 8: Comparação do número de alterações morfológicas nas folhas com os valores de 

concentração de chumbo encontrados no sedimento dos pontos P1, P2, P3 no manguezal 

de São Francisco do Conde – Bahia. 

 

Mesmo não havendo grandes valores de chumbo nas folhas houve um padrão no nível 

de alterações morfológicas sendo possível observar que o número das injúrias foi diminuindo à 

medida que diminuía a concentração de chumbo no solo. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Foi possível observar que as três alterações que apareceram de forma mais intensa, no 
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um nível alto de folhas com a presença de uma ou mais alterações, isso pode ter ocorrido pois o 

chumbo pode modificar a estrutura e a permeabilidade da membrana celular e ocasionar 

distúrbios na nutrição mineral da planta (LIMA et al., 2013). 

Além disso Sharma e Dubey (2005) afirmam que no processo de absorção pelas 

plantas, o chumbo pode concorrer com os íons divalentes de macro e micronutrientes, o que 

pode conduzir ao desequilíbrio nutricional. Correia et al. (2016) observaram em seu estudo que a 

presença de altas concentrações de Pb no solo prejudicou a absorção de nutriente em plantas 

de cenoura (Daucus carota). Essa deficiência de nutrientes como nitrogênio (N), fósforo (P), 

potássio (K), cálcio (Ca) e zinco (Zn) podem desencadear sintomas como necrose e/ou clorose 

em espécies vegetais (LIMA FILHO, 2014). 

O fato da necrose ser a injúria mais expressiva dentre as outras, em todos os seis 

indivíduos analisados, pode-nos levar a pensar que essa condição faça parte do processo 
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natural de envelhecimento foliar da espécie, entretanto Alvarenga (2015) observou que todas as 

três principais espécies de mangue típicas do Brasil (Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana, 

Laguncularia racemosa) são sempre-verdes e apresentam brotamento e queda foliar constantes 

durante o ano. As folhas analisadas não apresentavam necrose total e os padrões dessa 

alteração encontrados se assemelham com os sintomas causados pela deficiência nutricional.  

Fagundes et al. (2007), em seu trabalho, demonstram a relação do N com a senescência 

foliar, evidenciando que a porcentagem de folhas senescente, em girassol de vaso (Helianthus 

annuus L.), diminuiu conforme crescia a dose de N e aumentou nas plantas que não receberam 

nitrogênio suplementar. Essas informações contribuem para sustentar a hipótese de que o Pb 

tenha afetado o equilíbrio nutricional nas plantas causando o alto número de injurias, 

principalmente necrose.   

No Brasil não existem, na legislação ambiental, normas de qualidade para sedimento em 

geral (GARCIA et al, 2007; SANTOS, 2013), ficando a critério do Estado estabelecer esse valor. 

Não foram encontrados valores de referência para o estado da Bahia.  

Dos três pontos analisados todos se encontram acima do limite de qualidade proposto 

para chumbo nos estados de São Paulo (19,5 mg/Kg) e Minas Gerais (17 mg/Kg), esses valores 

foram apresentados por Alexandrino (2014). Apenas o sedimento encontrado em P1 possui a 

concentração de Pb acima do valor orientado pela resolução CONAMA 409/2009 como valor de 

prevenção (72 mg/Kg), entretanto a concentração de chumbo encontrada no sedimento em P2 

chega perto do valor referido. Nenhuma das amostras ultrapassa os valores de investigação para 

áreas agrícolas (180 mg/Kg), áreas residenciais (300 mg/Kg) e industriais (900 mg/Kg).  

Os valores de Pb encontrados por Garcia et al (2007) para o sedimento de São 

Francisco do Conde, foram inferiores aos encontrados nesse trabalho, com exceção de um dos 

pontos que teve valores maiores que P3, esse contraste se deu, possivelmente, pela diferença 

dos locais de coleta. Os autores ainda afirmam que houve uma redução da concentração do 

metal no local, o que não corrobora com os dados encontrados. Já o valor encontrado por 

Santos (2010) na localidade de Dom João se assemelha com as informações atuais. 

A relação entre a concentração de chumbo no sedimento de cada ponto e a distância 

com o Subaé pode ser entendida pelo passivo ambiental deixado pela empresa de 

beneficiamento de chumbo no rio. Garcia et al (2007) supõem que a maior influência de aporte 

de metais no manguezal franciscano está relacionando a processos de mineração e não às 

atividades petrolíferas desenvolvidas na área. Silva (2014), pesquisando sedimentos ao longo do 

rio, encontrou os maiores valores de metais traços, incluindo Pb, nos pontos próximos à antiga 

fábrica. A autora enfatiza que as escórias espalhadas nessa região, os demais efluentes da 
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fábrica que foram laçados no rio durante seu funcionamento e os demais efluentes vindos de 

outras fontes da cidade de Santo Amaro, estejam contribuindo para a concentração de metais no 

rio.  

Os baixos valores de chumbo encontrados nas folhas podem ser justificados pelo fato de 

que o Pb absorvido tenha sido retido pelas raízes. Segundo Silva (2014) o acúmulo de metal na 

planta ocorre da seguinte forma: Raiz>folha>caule>flor>semente. Fahr et al (2013) afirma que as 

raízes desenvolvem vários mecanismos para reduzir a absorção e transferência do chumbo para 

as partes aéreas das plantas, afim de limitar seus efeitos deletérios, como: a síntese e deposição 

de calos entre a membrana plasmática e a parede celular; a inibição do transporte célula a célula 

pela calose formada sob estresse de metal; e a formação de placas de ferro (Fe) e manganês 

(Mn) na superfície das raízes, fornecendo um meio de atenuação e exclusão externa de metais.  

Nava et al. (2011) constataram a diminuição do chumbo nas partes foliares quando 

aplicada doses mais altas do metal no solo. Correia et al. (2016) além de constatarem o mesmo 

padrão também observaram que o teor de Fe na raiz foi aumentado pela aplicação de chumbo 

no solo e houve uma redução da translocação para a parte aérea. A formação de placas de Fe 

também pareceu afetar os padrões de absorção e acúmulo de Pb em cultivares de arroz 

descritos por Fahr et al. (2013).  

Gomes et al. (2011) estudando a anatomia das raízes de plantas de salgueiro (Salix 

humboldtiana Willd.) jovens observou um espessamento das paredes dos tecidos radiculares 

(epiderme, endoderme e exoderme) e justificou como aumento da capacidade de filtro desses 

tecidos.  

É preciso, também, levar em consideração que o chumbo presente no sedimento não se 

encontrava biodisponível para absorção pelas plantas. A maior parte de Pb extraído não 

contribuirá para o transporte ambiental de longo alcance, nem estará em uma forma que seja 

prontamente biodisponível, mas futuramente podem entrar no ciclo de vida gerando impactos 

locais se não gerenciado adequadamente (FAHR et al., 2013). Costa-Lima (2017) expressa que 

a contaminação do solo deve ser avaliada pela biodisponibilidade de metais no solo e não 

apenas pela sua concentração. A autora, ainda, expõe em sua pesquisa que o Pb, em solos 

contaminados, apresenta alta retenção, baixa mobilidade e biodisponibilidade.  

Para Gonçalves (2010) a biodisponibilidade do metal depende de variáveis como pH, Eh 

(fator de oxidação do solo), e de características do sedimento, como a textura, teor de argila e 

matéria orgânica. Já para Fahr et al. (2013) os organismos presentes nas raízes e a presença de 

outros metais no solo afetam a disponibilidade do Pb. Os autores ainda citam que fatores como a 

composição orgânica e mineral do solo e organismos rizofósicos e microrganismos, a 
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capacidade das raízes de modificar a mobilidade e a biodisponibilidade do Pb devem ser levados 

em consideração no desenvolvimento de estratégias para a fitorremediação de chumbo. 

Apesar da baixa concentração do solo as alterações no limbo podem ser explicadas por 

o chumbo tender a se acumular nos tecidos radiculares, deste modo afetando a entrada de água 

e a nutrição das plantas (SILVA ,2014). Isso pode também justificar o porquê de o número de 

injúrias diminuir conforme diminuem o Pb no sedimento (P1>P2>P3), pois nos pontos que 

tiveram menores valores registrados, provavelmente as raízes não tenham sido tão afetadas e 

não há tanta interferência nos processos de absorção natural da planta. As caloses citadas 

acima ao mesmo tempo que podem prevenir uma ampla incursão de íons Pb, pode inibir 

simultaneamente o transporte de outras moléculas como nutrientes, por exemplo. 

 

 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados mostraram que Rhizophera mangle apresentou alterações 

significativas (77,80%) na morfologia das suas folhas, sendo as mais significativas a necrose 

(87,14%) e a clorose (53,21%). Quanto a presença de chumbo, esta não foi detectável nas 

folhas de R. mangle no entanto, verificou-se sua presença nas amostras de sedimento, 

acreditanso-se que as raízes estão retendo o chumbo em suas superfícies. 

Em relação a possíveis variações no teor de metais adsorvidos nos três pontos 

amostrais, notou-se que os maiores valores encontram-se no ponto P1 próximo a 

desembocadura do rio Subaé, tendendo a diminuir sua concentração, com a distância da 

desembocadura do rio, sendo o menor valor registrado em P3.  

Deste modo, o chumbo presente no sedimento não foi absorvido pelas plantas ou foi 

imobilizado pelas raízes, não chegando a atingir as partes aéreas do vegetal. Com isso podemos 

concluir que a Rhizophera mangle não atua na fitoextração da contaminação de chumbo. 

Estudos adicionais são necessários para entender se a planta realiza outros tipos de 

remediação, como a fitoestabilização. Entretanto a quantidade de injúria observadas e sua 

relação com a concentração de Pb no solo levanta a hipótese de que a planta reaja de forma 

negativa ao metal e por esse motivo possa ser usada como bioindicadora do Pb.  

Sugere-se a realização de estudos anatômicos nas folhas que possibilite mostrar se há 

alterações, também, nas estruturas internas, bem como a análise química das raízes para 

desvendar se houve retenção de Pb nessas estruturas. Estudos do solo que permitam 

compreender se o chumbo presente nos locais estudados se encontra biodisponível também são 

indicados. 
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Capítulo 3 

AVALIAÇÃO DA SALINIDADE DA ÁGUA QUANTO A TOLERÂNCIA AGUDA DE BETA  
(Betta splendens)  

Ana Keila Queiroz da Silva1 
Andrea Lima de Oliveira2 

Glaucia Moises3  
 

RESUMO 

O sal comum (NaCl) vem sendo utilizado no manejo com peixes, mas o seu uso depende do 

conhecimento da tolerância dos animais. O objetivo desse trabalho foi avaliar a tolerância aguda 

a salinidade da água dos espécimes Betta (Betta splendens). A tolerância aguda foi avaliada em 

seis tratamentos com concentrações 0; 1,5; 3; 4,5; 6; 7,5g de sal comum/L de água e com cinco 

peixes por aquário. A mortalidade dos peixes foi observada a cada 24vhoras, durante 96 horas. 

Foram calculados a salinidade máxima de sobrevivência-96h (SSMax-96), a salinidade letal 

mediana-96h (MLS-96) e o tempo médio de sobrevivência (MST). A mortalidade foi verificada a 

cada 24h até atingir100%, sendo observada o óbito dos peixes a partir do terceiro dia. Os 

resultados permitem concluir que o uso seguro do sal comum para Betta splendens não deve 

ultrapassar 1,5g/L, quando utilizado sem adaptação (transferência direta da água doce para 

água salinizada), por um período máximo de 96h. 

PALAVRAS-CHAVE: Betta splendens; cloreto de sódio; salinidade; tolerância aguda 

ABSTRACT 
Common salt (NaCl) has been used in fish management, but its use depends on the knowledge 

of animal tolerance. The aim of this study was to evaluate the acute tolerance to water salinity of 

Betta (Betta splendens) specimens. Acute tolerance was evaluated in six treatments with 

concentrations 0; 1.5; 3; 4.5; 6; 7.5g of common salt / L of water and with five fish per aquarium. 

Fish mortality was observed every 24 hours for 96 hours. Maximum survival salinity-96h (SSMax-

96), median lethal salinity-96h (MLS-96) and mean survival time (MST) were calculated. Mortality 

was verified every 24h until reaching 100%, and the fish died from the third day. The results allow 

us to conclude that the safe use of common salt for Betta splendens should not exceed 1.5 g / L 

when used without adaptation (direct transfer from fresh water to salinized water) for a maximum 

of 96h. 

KEYWORDS: Betta splendens; sodium chloride; salinity; acute tolerance 
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1 INTRODUÇÃO 

O peixe chamado beta, com nome cientifico Betta splendens é considerado um peixe 

proveniente da bacia do Mekong na Ásia, está entre os cincos peixes ornamentais mais 

importados pelos Estados Unidos (CHAPMAN et al., 2019) e aqui no Brasil tem grande 

importância para os piscicultores para aquários ornamentais como uma fonte de renda. 

Em relação a sua morfologia é semelhante à outros peixes, mas algumas distinções que 

destacamos os torna mais expressivos para a aquariofilia como: o tamanho e cores de suas 

nadadeiras aquariofilia (SILVA, 2016), fácil manutenção, e tem uma capacidade de adaptação 

para ambiente com pouco oxigênio devido eles serem anabantídeos ou seja tem um labirinto, 

que é um órgão acessório da respiração branquial (ZUANOM, 2019). 

A utilização do sal comum (Nacl) em várias pesquisas tem mostrado diversos efeitos 

quando é acrescentado à água do ambiente aquático em experimentos verificou-se redução das 

consequências causadas pelo estresse que altera a fisiologia dos animais e com isso uma 

diminuição significativa da mortalidade dos peixes (MCDONALD; MILLIGAN, 1997). O NaCl 

reduz os problemas com doenças e estresse na larvicultura, e se apresenta como agente 

profilático, seguro e não contaminante (JOMORI et al., 2013). Na piscicultura ornamental, 

elevadas concentrações de NaCl são utilizadas como tratamentos profiláticos e terapêuticos em 

banhos curtos (PAVANELLI et al., 1998; JOMORI et al., 2019). 

A relevância desta pesquisa mostra-se em virtude de contribuir para a promoção de 

melhorias nos protocolos de desempenho produtivo e para avaliar a adaptação da espécie Betta 

splendens a diferentes concentrações de salinidade da água fazendo-se conhecer a tolerância 

aguda.  

Portanto, este trabalho de pesquisa teve como objetivo avaliar a tolerância aguda de 

fêmeas de Betta splendens a diferentes concentrações de salinidades da água. 

  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Descrição da espécie 

O peixe Betta é conhecido popularmente como "peixe de briga", e a denominação vem 

da associação com uma tribo guerreira, os Ikan Bettah, e esta relação de nome com os antigos 

guerreiros é evidenciado pelo comportamento territorialista do peixe Betta que se torna violento 

quando em contato com outros machos da mesma espécie (FARIA et al., 2006). Mas 
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cientificamente é denominado como peixe Betta splendens e pertence à subordem anabantoidei 

(INTEGRATED TAXONOMIC INFORMATION SYSTEM – ITIS, 2019).  

Esta espécie estudada tem grandes diferenciais sendo usada no aquarismo 

convencional como fonte de renda, tem sido empregado no controle biológico de mosquitos, 

como o Aedes aegypti, e o Culex quinquefasciatus (PAMPLONA et al., 2019). Por seu habitat 

natural ser regiões alagadiças com águas estagnadas e pobres em oxigênio, como brejos, 

pântanos e campos de plantação de arroz; a respiração aérea acessória permite sua criação em 

ambientes de pequenos aquários sem aeração (beteiras)  estão adaptados com uma coluna de 

água que não precisa ultrapassar 20 cm de altura, tolera muito bem condições anóxicas, é 

resistente a mudanças bruscas na temperatura da água, podendo variar de 23ºC a 34ºC, resiste 

a diferentes pH, podendo inclusive se reproduzir em escalas diferentes do ideal entre 6,8 e 7 

(SUGAI, 2019). 

  

2.2 Efeitos da salinidade nos peixes 

 

A salinidade é a composição iônica da água, baseada nos quatro cátions mais 

importantes, que são: cálcio, magnésio, sódio e potássio e dos quatro ânions mais importantes: 

bicarbonato, carbono, sulfato e cloreto; sendo um parâmetro abiótico que sua variação afeta 

diretamente as funções fisiológicas dos organismos aquáticos (ANNI, 2011; MEDEIROS, 2016) e 

também tem sido apontada como um fator ecológico que tem uma ação limitante para a 

dispersão de seres (DAJOZ, 2005).  

Todos os seres vivos exibem um limite de tolerância em relação a diversos fatores 

ambientais, tem-se dois termos que nomeiam espécies que conseguem ou não tolerar variações 

bruscas de salinidade e temperatura. Para aquelas espécies que conseguem tolerar as altas 

variações, são chamadas de euriécia e quando não tolera essas variantes intensas, são 

chamadas de estenoécia. (BEGON et al, 2007; RICKLEFS, 2016). 

Para os peixes a salinidade da água dentre outros fatores são importantes na regulação 

do equilíbrio fisiológico, mas também tem sido apontado como um fator estressor. Os peixes tem 

sido capazes de se adaptar a salinidade devido possuir instrumentação morfológica e fisiológica 

para a osmorregulação, que é o equilíbrio entre a composição iônica de seus fluídos internos e 

do meio externo.  

A tolerância à variação da salinidade em peixes dependerá do ajuste fisiológico, 

bioquímico e morfológico a uma determinada salinidade (SARDELLA, 2019). Essa dinâmica da 
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osmorregulação é realizada por mecanismos de ganho e perda de íons, realizadas em alguns 

órgãos dos peixes, como brânquias, intestino e rins (BOEUF; PAYAN, 2019). 

Entre essas estruturas, temos as células de cloreto, localizadas nos filamentos 

branquiais e na membrana opercular (BALDISSEROTTO, 2009). As células de cloreto nos 

peixes estão localizadas mais especificamente na junção entre a lamela primária e a secundária 

(GENTEN et al. 2009).  Estas células tem como principal função ser uma via de excreção do 

excesso dos íons Na+, Cl e K+ nos peixes adultos (BALDISSEROTTO, 2013; GLOVER, 2019;) 

trazendo o restabelecimento do equilíbrio osmótico.  

Outro importante órgão é os rins que se apresenta capaz de responder as variações de 

salinidade. Sendo responsáveis pela reabsorção de água e excreção de íons divalentes 

(SCHMIDT-NIELSEN, 2002). Por exemplo os peixes marinhos quando expostos à água com 

baixa salinidade ou doce tem produção de uma urina bastante diluída e isto ocorre devido ao 

aumento de sua atividade glomerular (SOENGAS et al. 2019).  

Quanto ao peixe Betta splendens ele é uma espécie de água doce, e que apresentam 

alta tolerância à salinidade da água de acordo com estudos que apontou a salinidade máxima 

estimada entre 6 e 7 g de sal comum/L para sobrevivência de 100,00% de adultos de beta 

(ZUANOM, 2009) comprovando assim a boa tolerância crônica à salinidade da água para a 

espécie. 

Outras pesquisas tem mostrado adversidades em relação a variação de salinidade. Os 

resultados alcançados por Medeiros (2016) no Rio Apodi/Mossoró, mostrou que a variação da 

salinidade no estuário, afetou a diversidade e dispersão de peixes acarretando o êxodo dos 

pescadores por falta de peixes em locais onde a salinidade é muito alta, e a falta de vegetação 

nas margens do mangue ocasionou uma maior salinização que influenciou na falta de abrigo 

para as espécies se reproduzir. 

A salinidade afeta as funções fisiológicas dos organismos aquáticos em locais como 

ambientes estuarinos e costeiros, visto que nestes a variação é maior do que em alto mar. E 

esse fator pode influenciar no crescimento e sobrevivência dos peixes (FILHO et al., 2019). 

A variação de salinidade pode alterar o consumo de oxigênio, ingestão de alimento e 

excreção de nitrogênio, como também, gerar diminuições nos níveis de substrato energético e 

alterações no balanço de hormônios, como a prolactina (PRL) e o hormônio de crescimento 

(GH), envolvidos no metabolismo (BOEUF; PAYAN, 2019; ROCHA et al., 2019). 

Assim, a salinidade é um parâmetro abiótico importante na fisiologia de peixes, sendo 

necessária a compreensão dos seus efeitos sobre a sobrevivência. 
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3. METODOLOGIA 

A amostra desta pesquisa foi realizada com 30 fêmeas adultas de Betta splends que são 

provenientes de uma loja de aquário da cidade do Natal do Rio Grande do Norte. Os 

experimentos foram conduzidos no Laboratório de Química da Universidade Potiguar no período 

de fevereiro de 2015 à junho de 2015. 

As fêmeas adultas de Betta splends foram alojadas individualmente em aquários de 1L, 

mantidos em ambiente natural sem aeração, fotoperíodo de 12h de luz, os peixes foram 

alimentados até a saciedade, sendo uma vez ao dia, utilizado a ração comercial extrusada 

(32%PB), as fezes foram retiradas por meio de sifonamento, o período de tempo do experimento 

foi de 4 dias ou 96 horas de duração. 

Para a avaliação os peixes Betta splends foram mantidos em aquário no período de 24 

horas para a aclimatação a salinidade gradual de acordo com as proposições experimentais. Os 

peixes foram aleatoriamente colocados em béquer de 250ml para as diferentes quantidades de 

concentração de cloreto de sódio (sal comum) na água. Para a obtenção das salinidades da 

água neste experimento foi utilizado o sal comum (390mg de Sódio/g de sal, 25µg de iodo/g de 

sal). 

Para a avaliação do efeito agudo da salinidade no peixe Betta splends o experimento foi 

realizado em delineamento inteiramente casualizado, com um total de 30 peixes e 6 béquer 

contendo sal na água sendo colocados 5 peixes em cada recipiente conforme figura 1, assim 

temos seis tratamentos tendo as concentrações de sal de água: 0; 1,5; 3; 4,5; 6; 7,5g de sal 

comum/L de água e cinco repetições (1 peixe/ repetição). 

 

 

Figura 1: Peixes Betta em experimento no béquer com água e sal de cozinha nas concentrações 0; 1,5; 3; 4,5; 6; 

7,5g 

Fonte: própria 
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A cada 24 horas foram verificados e coletados dados da ocorrência de mortalidade dos 

peixes sendo considerado morto, o peixe que não apresentava nenhum movimento espontâneo 

e ausência de resposta ao estímulo mecânico. Também foi realizada diariamente por meio do 

mensuramento o consumo médio de ração. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A salinidade é um parâmetro que analisa a concentração de íons dissolvidos na água 

(Tucker, 1998). Nota-se que os peixes que se encontra na água do mar possui uma 

concentração osmótica sanguínea (cerca de 300-350 mOsm/kg) de aproximadamente 1/3 da 

concentração osmótica da água do mar (cerca de 1.000 mOsm/kg). Devido a isso, são 

considerados hiposmóticos em relação ao meio em que vivem, por causa disso, possuem 

problemas osmorregulatórios gerais: entrada de sais por difusão e perda de água por osmose 

(BALDISSEROTTO, 2013). 

Na avaliação da tolerância aguda de Betta splends quanto à salinidade da água temos 

na tabela 1 os seguintes valores obtidos do experimento com concentrações salinas variáveis. 

 

Tabela 1: Tempo médio de sobrevivência (MST, horas) para peixe Betta splends em teste de 

tolerância aguda para diferentes concentrações de salinidade da água (duração de 96 horas ou 4 

dias).  

 

Concentração da salinidade da água 
(gramas de sal comum/Litros de água) 

Tempo de sobrevivência (dias) Número de peixes mortos 

0 4 0 
1,5 4 2 
3,0 4 5 
4,5 3 5 
6,0 3 5 
7,5 3 5 

 Fonte: própria 

Neste estudo, a salinidade máxima compatível a sobrevivência foi estimada em 1,5g de 

sal comum/L para a sobrevivência de ainda 2 peixes de adultos beta que após os 4 dias de 

experimento apresentou tolerância a salinidade sem mortalidade. Em seus experimentos com 

mesma espécie Zuanom (2009) indica que os adultos de beta podem ser submetidos a 

salinidades de até 12 g de sal/L em exposição a 96h sem mortalidade, sendo superior ao 

estimado neste estudo. 
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Diante dos dados coletados tivemos como resultados que a salinidade letal para os 

peixes beta neste experimento ocorreu para as concentrações de 3; 4,5 e 6g de sal comum/L. 

Mostrando que tivemos o mesmo número de ocorrência de mortalidade dos peixes em 4 dias 

para estas diferentes concentrações. E assim podemos analisar que depois de uma determinada 

quantidade de sal na água a capacidade adaptativa não mais consegue permitir a sobrevivência 

dos peixes Betta splends.  

Entretanto, outros trabalhos mostram o desenvolvimento e o crescimento de peixes 

teleósteos com a interferência da salinidade no ambiente (BOEUF; PAYA , 2019), podendo 

influenciar no estado nutricional dos teleósteos eurialinos, ocasionando mudança no custo 

metabólico da osmorregulação como também reorganização do metabolismo energético, 

crescimento do peixe proporcionando mudanças nas taxas de consumo de alimento ou a 

habilidade de digeri-lo eficientemente (RESLEY et al. 2019; WOO; KELLY, 2019).  

A salinidade de 7,5g/L mostrou-se excessiva para o beta quando expostos a períodos 

curtos (efeito agudo da salinidade da água), desta forma, acarretando a mortalidade de todos os 

peixes desse grupo em 3 dias. Na pesquisa Sardella (2019) apresenta que a tolerância se 

encontra associada a variação da salinidade em peixes, onde ocorre o ajuste fisiológico, 

bioquímico e morfológico a uma determinada salinidade. Na literatura encontramos trabalhos que 

apresentam a capacidade ao estresse salino do peixe beta. De acordo com Silva (2016) as 

salinidades de 12 e 15 g/L foram demasiadas para o beta ocasionando mortalidade de todos os 

peixes desses grupos em 6 e 4 dias. 

Em relação a tolerância associada a variação da salinidade de peixes tem influência as 

condições fisiológicas, bioquímicas e morfológicas (SARDELLA, 2019).  Desta forma, a 

salinidade provoca mudança nos processos osmorregulatórios por causa das mudanças nos 

números de células de cloreto e/ou modulação da atividade da Na+ +, K+ -ATPase (NKA) 

(MCCORMICK, 2019).  

  

4 CONSIDERACÕES FINAIS 

 

Podemos concluir mediante estes resultados que os adultos de Betta splendens não 

possui capacidade de adaptação a salinidades de água superiores à 1,5g de sal (NaCl), sendo 

esta concentração de salinidade máxima de sobrevivência durante a exposição aguda. 

Considerando, que apesar de ser uma espécie de água doce, os adultos de Betta splends 

apresentaram uma alta tolerância e plasticidade a faixa de salinidade da água que vai até 1,5g. 
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O conhecimento da tolerância à salinidade da água para beta (Betta splendens) poderá 

nortear novos estudos sobre o uso adequado do sal comum para manter a sobrevivência e 

metabolismo em equilíbrio osmótico nestes peixes. 
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Capítulo 4 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA ZONA COSTEIRA DO MUNICÍPIO DE 
BARCARENA/PA (2015 - 2018) 

Jorge Sales dos Santos1 
José Augusto Lopes da Silva2 

Rita Denize de Oliveira3 
Aelton Dias Costa4 

 
 

RESUMO  
No contexto das grandes corporações que exploram os recursos minerais/naturais de uma área 
sem um plano de preservação ambiental integrado e concreto, este trabalho tem por objetivo a 
análise das consequências que ocorreram no período de 2015 a 2018, como resultantes das 
atividades industriais na área costeira de Vila de Itupanema, localizada no município de 
Barcarena- PA. Tal localidade tem sofrido, pelas atividades constantes da mineração, fortes 
impactos que podem ser sentidos no dia a dia dos moradores locais e no (meio) ambiente. Para 
o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados Sistemas de Informações Geográficas (SIG), 
entrevistas formais e informais, bem como a realização de uma pesquisa de cunho bibliográfico 
para a análise crítica dos dados coletados. Percebem-se as crescentes transformações 
ambientais, sociais e econômicas na área de Vila de Itupanema, que alteram e impactam 
diretamente a vida de moradores e degradam de forma irreparável o sistema ambiental da 
localidade.    
PALAVRAS CHAVE: Preservação; Impacto; Zonas costeiras. 
 

ABSTRACT 
In the context of large corporations that explore the mineral / natural resources of an area without 
an integrated and concrete environmental preservation plan, this work aims to analyze the 
consequences that occurred in the period from 2015 to 2018, as a result of industrial activities in 
the area coastal area of Vila de Itupanema, located in the municipality of Barcarena- PA. This 
location has suffered, due to the constant mining activities, strong impacts that can be felt in the 
daily lives of local residents and the environment. For the development of the research, 
Geographic Information Systems (GIS), formal and informal interviews were used, as well as a 
bibliographic research for the critical analysis of the collected data. The growing environmental, 
social and economic changes in the Vila de Itupanema area are perceived, which directly alter 
and impact the lives of residents and irreparably degrade the local environmental system. 
KEYWORDS: Preservation; Impact; Coastal zones 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda os impactos ocorridos na Vila de Itupanema localizada no munício 

de Barcarena no estado do Pará. A vila localiza-se as margens da baía de Marajó, caracterizada 
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por sua água barrenta e turva, devido a grande concentração de sedimentos transportados, 

sendo que a localidade é marcada por está situada em uma área industrial com atividades de 

mineração, principalmente as desenvolvidas pela empresa Hydro Alunorte e a exploração de 

bauxita realizada pela mesma.  

Fatos ocorridos na região desde 2015 têm prejudicado a diversidade do meio ambiente, 

como o naufrágio do navio Haidar que saía do porto da Vila do Conde transportando cerca de 

cinco mil bois que tinham como destino a Venezuela. Em 2018, o vazamento de rejeitos de 

minérios na empresa Hydro Alunorte contaminando lagos, igarapés e rios da localidade, onde 

investigações levaram a descoberta, em março do mesmo ano, de um tubo clandestino que 

despejava rejeitos de minérios sem tratamento diretamente no rio Pará. Diante desses ocorridos 

é possível observar que a região costeira de Barcarena, onde se localiza a Vila de Itupanema, 

sofreu impactos ambientais de graves, desencadeando diversos problemas para a população 

local. 

Torna-se importante partir para a identificação dos impactos ocorridos, levando em 

consideração acontecimentos de grandes proporções, como os citados anteriormente, bem 

como analisar as medidas tomadas pelos setores responsáveis para a mitigação dos danos 

ambientais e sociais e de que maneira afetam a perda do patrimônio natural e cultural dos 

moradores da área afetada.  

 

OBJETIVOS 

 

Analisar os processos de degradação ambiental e social das áreas de entorno das 

atividades fabris em Barcarena. 

Identificar quem são os atores que estão por trás da deterioração ambiental em 

Barcarena.  

Evidenciar a relação dos impactos ocasionados pela ação industrial com a perda de 

identidade da população local. 

 

METODOLOGIA/METODO DE ANÁLISE 

 

O estudo foi realizado na área de abrangência da Vila de Itupanema em Barcarena- PA. 

Foram desenvolvidos mapas de localização, bem como imagens de satélites através softwares 

Quantum GIS, ArcGis e Google Earth, para identificação do uso e ocupação do solo e dos níveis 

de vegetação, abrangendo as transformações físicas ocorridas nas áreas. A integração de 
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sensores remotos com GIS e dados de campo apresenta um papel fundamental para o 

gerenciamento integrado de zonas costeiras, avaliação de risco ambiental, caracterização local, 

mapas bases e geração de mapas temáticos e disseminação da informação de domínio público, 

que são fatores significantes no processo de tomada de decisão (SOUZA FILHO, 2000).  

Em seguida foi realizada uma coleta de dados no local, bem como entrevistas formais e 

informais com os moradores da vila, uma vez que se busca compreender de que forma estes 

são impactados direta e indiretamente como agentes integrados ao ambiente local e 

responsáveis pela manutenção do mesmo. Para (SACHS, 1986), o meio ambiente é formado por 

três subconjuntos que interagem: a natureza, a técnica e a sociedade. Para tal a preservação do 

mesmo passa pela a harmonia dos três subconjuntos. Tem-se como conceito de Preservação 

Ambiental para (MACHADO, 2007) Ações que garantem a manutenção das características 

próprias de um ambiente e as interações entre os seus componentes para o combate do impacto 

ambiental. Para (WATANABE, 2010) o impacto ambiental é a alteração benéfica ou adversa 

provocada nos meios físico, biótico ou antrópico pela ação humana, que não se finaliza, mas se 

redireciona no espaço e no tempo com a aplicação de medidas mitigadoras. 

 

RESULTADOS 

  

Segundo (AB’SABER, 2000) a área que caracteriza a zona de estudo é formada por 

terraços baixos quaternários formados anteriormente à grande expansão dos manguezais e 

localizam-se as margens do rio Pará. O município de Barcarena é conhecido pelo seu potencial 

mineral, com a atuação de empresas como a Hydro Alunorte que gera potencialidades 

econômicas e com isso gerando um grande fluxo de pessoas que migram para o município em 

busca de oportunidades de empregos. Consequência desses fatores é o crescimento 

desordenado de áreas habitacionais ocupadas sem um ordenamento territorial e com isso 

acarretando em grandes impactos para o meio ambiente. 
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 Figura 1: Identificação da Área de Estudo 

 

 
 

Fonte: Google Earth, 2019. Elaboração: SALES, 2019 
  

No distrito industrial, que nasce com a chegada da empresa, onde se concentra o maior 

número de ocupações devido à proximidade com a mesma, há grande mobilidade dos 

trabalhadores de outras zonas ocupadas devido ao crescimento populacional. As zonas 

costeiras que estão em localidades próximas ao distrito sofrem intensa ocupação residencial, 

estas áreas são compostas por uma rica diversidade, porém, as ocupações desordenadas 

geram danos irreversíveis ao meio ambiente. 

 
Figura 1: Mapa de Uso do Solo em Barcarena de Acordo com o Sistema PRODES 

 

Fonte: SALES, 2018. 
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Figura 1: Mapa da Evolução do Uso e Ocupação do Solo em Barcarena entre 2007-2017 

 

 
Fonte: SALES, 2018. 

 

Nota-se que a ausência de informações sobre a questão ambiental na região acaba por 

influenciar diretamente os aspectos físicos do local, e consequentemente aspectos da ordem 

social e econômica, como a falta de planos de ação/fiscalização e a criação de políticas públicas 

voltadas para a área ambiental, por exemplo. Devido a esse fator a exploração mineral por parte 

da empresa cresce a cada ano visando o aumento dos lucros, sem a preocupação em 

desenvolver estratégias mais efetivas para mitigar consequências ambientais geradas pela 

exploração mineral. 

As empresas localizam-se em Barcarena devido à facilidade de escoamento de seus 

bens explorados pela malha hidroviária, antes esse escoamento ocorria em Belém, porém, com 

ações públicas na área a mesma foi realocada para Barcarena, sendo que o porto de Vila do 

Conde é conhecido mundialmente por comportar esse escoamento. Em 2015 o navio Haidar, de 

bandeira libanesa, afundou no referido porto com cerca de cinco mil bois vivos que tinham como 

destino a Venezuela. Tal navio encontra-se submerso na baía de Marajó até os dias atuais, com 

as carcaças de um número significativo dos 5 mil bois que transportava. O caso trouxe à tona 

vários problemas predominantes na região, além do impacto econômico acarretado pelas mortes 

dos bois, ocorreu o agravamento da poluição dos rios devido à decomposição das carcaças dos 

animais mortos, onde parte foi dividia pela população local logo após o naufrágio. 
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Outro acontecimento que gerou impacto ao meio ambiente foi o vazamento de óleo pelo 

navio após o naufrágio, causando a morte de peixes e da vida marinha das quais necessitam de 

fotossíntese como meio de vida. Os moradores locais, que obtém parte de sua renda mensal da 

pesca, ficaram impedidos de praticar tal atividade devido à contaminação e aos riscos à saúde. 

Em entrevista, pescadores afirmam que os peixes e camarões desapareceram da região 

interferindo no cotidiano e no sustento dos morados locais. 

  

Figura 2: Exemplo de fotografia 

 
 

Fonte: TV LIBERAL, 2015. 
 

O turismo foi afetado diretamente nas praias de Vila do Conde e de Itupanema e houve 

uma forte regressão na praia do Caripí, ambas localizadas na área de influência do ocorrido. 

Atualmente a praia de Vila do Conde se encontra praticamente abandonada devido aos 

históricos de ocorrências ambientais na área, enquanto em Itupanema e Caripí estão 

recuperando seu potencial através de construções de pies e diques, assim, mobilizando o 

turismo local. 

No início de 2017 quando a área estava se recuperando dos ocorridos em 2015 houve o 

vazamento de rejeitos de minérios da empresa Hydro Alunorte, acarretando sérios danos 

ambientais e sociais. Logo após este ocorrido o fornecimento de água na região foi cortado e a 

empresa responsável foi obrigada a realizar a distribuição de água potável para os moradores 

afetados, porém, a vila de Itupanema inicialmente não foi assistida pela distribuição, a empresa 

se utilizou do fator geográfico para realizar a distribuição apenas de um lado do rio, sendo 

distribuído para a Vila Nova. 
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Figura 3: Vazamento de Rejeitos de Minérios em Barcarena/PA 

 

 
Fonte: TV LIBERAL, 2018. 

 

A empresa foi autuada também após a descoberta de um duto clandestino que 

despejava rejeitos de minérios direto no meio ambiente sem tratamento. Foram realizados 

estudos acerca da água da região e foram definidas como alcalinas, ou seja, com forte presença 

de rejeitos acarretados pelo transbordamento. As populações locais que ingerem água de poços 

foram submetidas a exames sanguíneos para verificar a presença de metais o alumínio, por 

exemplo, conjuntamente com essas ações houve à conscientização do ocorrido junto à 

população que é predominantemente de baixa renda e que obtém parte de sua renda advindas 

das atividades industriais da empresa. 

Com a pressão dos setores de meio ambiente para a interdição da empresa, a Hydro 

deu férias coletivas para cerca de dois mil funcionários para pressionar os setores públicos em 

relação as multas e interdição da empresa. A Hydro move a economia da região de Barcarena e 

de Abaetetuba e interfere diretamente nas decisões tomadas por parte dos setores públicos que 

atuam conjuntamente com a empresa. Com o risco de perder seus empregos, parte da 

população retira-se do processo, somando-se a isso a empresa contratada pela Hydro publicou 

um laudo alegando que não houve vazamento de rejeitos nas bacias das empresas e 

recentemente ocupou-se o lixo pela a contaminação do solo, rios e igarapés. 

Os acontecimentos recentes em Barcarena mostram a incapacidade do setor municipal 

em exercer sua função sendo que o problema do lixo de fato é um problema de saúde pública na 
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cidade por ser constituída por ocupações irregulares na qual não ocorreu a instalação de 

esgotos e a nítida concordância com as atividades desenfreadas exercidas pela empresa sem 

fiscalizações efetivas acarretando a inteira dominação do município por parte da empresa de 

minérios. 

 

CONCLUSÃO 

 

A falta de políticas públicas tornou-se um problema grave no município de Barcarena, 

pois há um crescimento populacional desenfreado sem um ordenamento territorial para a 

integração ao município, sendo assim, surgem diversos problemas sociais e ambientais como a 

falta da coleta de lixo, a presença de lixões sem tratamento adequado e a negligência por parte 

das fiscalizações, principalmente de cunho ambiental, para prevenir tragédias ambientais como 

as que vêm correndo na região. 

As empresas mineradoras, por deterem o grande capital, principalmente no caso de 

Barcarena, constroem sua própria organização espacial, controlando o fluxo de trabalhadores e 

a economia local. Com o objetivo de elevar seus lucros deixam de executar obras primordiais 

para o desenvolvimento em torno do meio ambiente, constituindo sua a sentença de morte do 

mesmo. 

Com os danos, a população local, constrói um novo estilo de vida, agora voltado 

completamente às atividades industriais das empresas que compõem o distrito industrial de 

Barcarena. Desde 2005 na vila do conde e na Vila de Itupanema houve uma regressão 

populacional acarretada pelos impactos ambientais e econômicos na região. 

A implementação de políticas públicas por parte do município e do estado, em conjunto 

com tais empresas mineradoras, são de grande importância para a normatização do setor 

industrial na conservação do meio ambiente e no desenvolvimento de educação ambiental por 

parte da população, bem como na implementação de atividades sociais inclusivas para 

alavancar o potencial ambiental e social da região. 
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Capítulo 5 

NATUREZA E SOCIEDADE: NOVOS USOS E ABUSOS NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
DO PARQUE ESTADUAL DO UTINGA EM BELÉM - PA1 
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Aelton Dias Costa 3 
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José Augusto Lopes da Silva5 
 

RESUMO 
O Parque Estadual do Utinga é uma Unidade de conservação de proteção integral que abrange 
os municípios de Belém e Ananindeua, com uma área de 1.393,088 hectares. A presença do 
Parque está relacionada diretamente ao abastecimento da água de Belém, manutenção da rica 
biodiversidade, e outros serviços ambientais, apresentando-se como área de recreação e lazer. 
O presente trabalho visa identificar e compreender os processos que acarretaram em mudanças 
no processo e nas estruturas do Parque Estadual do Utinga (PEUt). A metodologia da pesquisa 
se realizou a partir do levantamento da literatura e da análise multitemporal de imagens de 
satélites, através de softwares como ArcGis; visita in loco coleta de relatos orais e registro 
fotográfico.  Visto que, atualmente a relação dos moradores com o parque é voltado para o viés 
de localização, a maioria dos entrevistados não frequentam mais o parque devido a 
refuncionalização do parque, voltado para atividades de pessoas com o maior poder aquisitivo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Unidade de conservação, Urbano, Lugar; Exclusão Social.  
 
ABSTRACT 
Utinga State Park is an integral protection conservation unit covering the municipalities of Belém 
and Ananindeua. With an area of 1,393.088 hectares. The Park's presence is directly related to 
Belém's water supply, maintenance of rich biodiversity, and other environmental services, 
presenting itself as a recreation and leisure area. This paper aims to identify and understand the 
processes that led to changes in the process and structures of the Utinga State Park (PEUt). The 
research methodology was based on a literature review, multitemporal analysis of satellite 
images through software such as ArcGis; on-site visit oral report collection and photographic 
record. Since the residents' relationship with the park is currently focused on location bias, most 
respondents no longer attend the park due to the park's refunctionalization, which is geared 
towards the activities of people with the highest purchasing power. 
KEYWORDS: Conservation Unit, Urban, Place; Social Exclusion. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 1970, no cenário mundial, inicia-se uma série de discussões 

acerca do modelo de sociedade ideal, principalmente no que se diz respeito às questões 

                                                           
1 Trabalho apresentado no Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana 
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3 Graduando, Universidade Federal do Pará, Brasil. aeltondcosta@gmail.com 
4 Professora Doutora, Universidade Federal do Pará, Brasil. ritadenize@ufpa.br 
5 Mestrando, Universidade do Estado do Pará, augustolopes10@yahoo.com.br 
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ambientais, diante das evidências da poluição e degradação dos rios, mares, ar e florestas por 

todo o globo. Nesse contexto, a conferência de Estocolmo em 1972 foi marcada pelo debate 

ambiental, impulsionando o movimento ambientalista e, assim, pressionando os países 

detentores das técnicas de maneira desigual (SANTOS, 2004) e do modo de (re)produção 

capitalista que formam o leque dos principais poluidores.  

Nesse mesmo sentido a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CNUMAD, ocorrida no Rio de Janeira em 1992, promoveu uma série de 

ações direcionadas às políticas públicas em torno das questões climáticas e da qualidade de 

vida nas cidades. Assim a política dos parques urbanos ganha força nas capitais do Brasil. 

(GOMES, 2014, p. 82) abrangendo o debate a respeito da criação de Parques Urbanos no Brasil. 

Através disso, evidencia-se a ligação entre a criação dos parques com o setor imobiliário e a 

mercantilização da natureza aliado ao discurso de desenvolvimento sustentável, demostrando 

várias críticas ao termo e sua contradição por tentar conciliar a acumulação do capital e a 

conservação ambiental. 

Antes disso, na década de 1970, foram criados mais de trinta parques em Curitiba-PR 

(RECHIA, 2003), vinte e quatro em São Paulo-SP (BURGOS, 2003), sete em Salvador - BA 

(SERPA, 2007) e quinze em Ribeirão Preto - SP (GOMES, 2009). Em 2000 foi elaborado o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC como fruto das políticas ambientais no 

Brasil.  

Em Belém em 1993 é criado a APA – Áreas de Proteção Ambiental - e o parque 

ambiental de Belém. Em 2000, em nível nacional, é elaborado o sistema nacional das unidades 

de conservação (SINUC). Com isso, o parque ambiental de Belém começou a seguir as novas 

regras do SINUC. Em 2008, o parque ambiental de Belém passa a ser denominado "Parque 

Estadual do Utinga" e, assim, elaborado o plano de manejo do parque. 

O Parque Estadual do Utinga (PEUt) está inserido em uma área considerada periférica 

de Belém, onde a expansão urbana segue a lógica de ocupação de áreas protegidas e a maior 

parte de sua extensão territorial está localizada no bairro com o mesmo nome, “Curió Utinga”. 

Dessa maneira, a relação entre a sociedade do entorno e a natureza6, no entorno do PEUt e sua 

Unidade de Conservação (UC), ganham novas dinâmicas e novos atores. 

O desafio desta pesquisa é compreender os processos que acarretaram as mudanças 

no uso e nas estruturas do Parque Estadual do Utinga, assim como a relação do parque com seu 

                                                           
6 Entende-se aqui que a sociedade como a população do entorno, enquanto a natureza como a área verde dentro 
da unidade de conservação do PEUt 
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entorno, tendo como foco o bairro do Curió-Utinga em Belém. A problemática desse artigo surge 

através de intensas divulgações do parque, apresentado como cartão-postal da cidade, com as 

seguintes questões: quais as relações dos moradores com o parque? As mudanças estruturais e 

funcionais do parque mudam essas relações? Se mudam, para quais perspectivas? 

A Pesquisa foi desenvolvida em Belém, em uma área de preservação ambiental, 

historicamente ligada ao abastecimento de água na Região Metropolitana de Belém- RMB, 

ocorrendo intensos processos de desenvolvimento dos setores que atuam diretamente nesse 

potencial hídrico. Os itens abordados neste artigo são: O contexto Histórico da criação do 

Parque e a Companhia de Águas do Grão-Pará; novas funcionalidades do Parque; formação do 

Bairro do curió-Utinga; e as pressões socioespaciais no entorno do Parque Estadual do Utinga. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar mudanças nas estruturas físicas e de funcionamento do Parque Estadual do Utinga 

(PEUt). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Levantar dados históricos da criação do Parque Estadual do Utinga até seu estágio atual;  

Cartografar o Uso atual do Parque Estadual do Utinga; 

Averiguar Impactos sócio ambientais no Entorno do Parque Estadual do Utinga bairro curió do 

Utinga e, indiretamente; 

Compreender a relação dos moradores do entorno com o Parque Estadual do Utinga; 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

3.1- LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Parque Estadual do Utinga- PEUt está localizado na Região Metropolitana de Belém, 

Nordeste do Estado, em áreas dos municípios de Belém e Ananindeua, abrangendo os bairros 

de Curió-Utinga, Souza, Castanheira, Guanabara e Águas Lindas, com a sede do Parque 

localizada na Av. João Paulo II, s/n°, bairro do Curió-Utinga (Figura 01).  
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Figura 01: Localização da área de Estudo 

 

                                                                 Fonte: SALES. 2019. 

 

 

3.2- ROTEIRO METODOLÓGICO  

 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, de início, ocorreu o levantamento dos dados 

históricos sobre a criação do Parque que foi realizado a partir de uma pesquisa sistemática de 

artigos, dissertações, teses e acesso a decretos estaduais sobre natureza do Parque Estadual 

do Utinga. 

A evolução do uso atual do solo foi realizada por meio análise de imagens de satélite 

Landsat nas bandas 3,4, e 5 para identificar as dinâmicas envolvidas no processo de formação e 

ampliação do Parque, com o auxílio de software ArcGis 10.5 e do programa Google Earth com 

recorte temporal dos anos de 2005, 2009, 2015 e 2019 para produção de uma carta imagem do 

Parque Estadual do Utinga, associada a uma fase de pesquisa de campo para registro 

fotográficos e finalização do mapeamento. 

Os Impactos sócio ambientais no Entorno do Parque Estadual do Utinga se constataram 

a partir da realização de coleta de relatos e a aplicação de questionários abordando temas de 

interesse da pesquisa como o saneamento e abastecimento de água de Belém e acesso a 

reportagens de jornais para identificar os impactos das inundações no bairro. Na etapa de 

trabalho de campo foram analisados os aspectos físicos (relevo local, hidrografia e cobertura 
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vegetal) e os conflitos socioambientais e sociais do bairro Curió- Utinga (Figura 02). Os locais de 

entrevistas na área do entorno foram georreferenciados por meio do uso do Sistema de 

Posicionamento Global (GPS)  

Por fim, a relação dos moradores locais com o Parque Estadual do Utinga foi realizada 

no sentido de aproximar aspectos ambientais de uma geografia humanista, por meio da inserção 

do conceito de lugar (TUAN, 1983; 2012), conjugado a noção de patrimônio natural (SCIFONI, 

2006; IPHAN, 2016; PEREIRA; 2018), associada a uma pesquisa de questão, baseada na coleta 

de relatos e a aplicação de questionários.  

 

Figura 02: Pontos de identificação de aplicação de questionários e coleta de relatos. 

 

Fonte: Google Earth. Elaboração: SALES, 2019. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1- DADOS HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DO PARQUE E A COMPANHIA DE ÁGUAS DO 

GRÃO-PARÁ.  

 

O final do século XIX é marcado pelo desenvolvimento da cidade de Belém através da 

política de canalização de água para as residências. (ALMEIDA, 2010), evidenciando que no 

período existia a necessidade de modernização urbanística, haja vista as péssimas condições 

relatadas pela autora em seu trabalho. 

A canalização da água rumo às residências e prédios em geral, mesmo que 

morosamente, ganhava o tom de naturalização, ou seja, para muitos dentre os que viviam em 

Belém, a recorrência ao líquido essencial à vida, assim como o seu processo de esgotamento, 

também precisavam adequar-se aos ditames do progresso, tal como se fosse uma lei de 

evolução da vida humana.  (ALMEIDA, 2010; p. 142) 

Em função dessa questão, fez-se necessário a delegação de uma “companhia” para ser 

responsável pela elaboração e manutenção da distribuição de água encanada. Esta tarefa foi 

atribuída a companhia de águas do Grão-Pará, criada em 1880. A partir da fundação da 

companhia, procurou-se, através de estudos técnicos, os mananciais que serviriam como fontes 

de extração das águas que abasteceriam a cidade, e escolheu-se, então, o córrego do Utinga 

tendo como mananciais Bossuaquara e então, mais tarde denominados Bolonha e Água Preta. 

Um dos principais critérios utilizados para instalação foi a presença de mata ao redor dos 

mananciais, pela possibilidade de que mananciais estivessem livres de contaminação ocorrida 

nos espaços urbanos. Em função disto, ocorreu a desapropriação de terras que estavam na área 

de abrangência dos mananciais para a sua preservação, assim se constitui a primeira ação 

pública voltada para a delimitação da área de estudo nesse artigo. Segundo Cruz (1944, p. 96), a 

área destinada a preservação era de 1.486,202 m² e Almeida (2010) explica as razões dessa 

escolha.   

Em função da expansão urbana da cidade de Belém e aumento da demanda de água 

potável, foi necessário fazer uma obra de intervenção, desviando parte das águas do rio Guamá 

para os lagos Bolonha e Água Preta, aumentando sua capacidade de reserva para abastecer a 

cidade, sendo a primeira grande intervenção da “Companhia de Águas” ou Companhia de 

Saneamento do Pará - COSANPA.  Percebe-se a relação da área dos mananciais com a 

distribuição de água para a região metropolitana de Belém (RMB), abastecendo hoje mais de 
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60% da mesma (Utinga 2013, p.102). No próximo tópico cuidaremos das mudanças ocorridas na 

funcionalidade do parque desde sua efetiva criação em 1993 até os dias atuais. 

 

4..1.2 - NOVAS FUNCIONALIDADES  

 

Em 1993 foi criado o parque ecológico com o nome de Parque ambiental de Belém, 

desta vez, pretendendo não apenas proteger os mananciais, mas ter uma amostra do 

ecossistema amazônico preservado dentro da cidade através do Decreto Nº 1.552, de 03 de 

maio de 1993. Este decreto foi estabelecido após o Estudo para a Proteção Ambiental dos 

Mananciais do Utinga e Áreas Adjacentes e do Estudo Ambiental do Parque Estadual do Utinga, 

como podemos observar no Plano de manejo do PEUt. A partir do decreto, a área ganha novas 

atribuições como podemos acompanhar nos objetivos destinados ao parque no respectivo 

decreto. 

A partir das mudanças funcionais da área se obteve novas intencionalidades no que diz 

respeito ao manejo e tratamento da mesma. Essa ressignificação permite a presença de novos 

agentes do Estado como a Secretaria de Meio Ambiente – SEMA e a guarda florestal. Em 2000 

é criado o sistema nacional de unidades de conservação - SNUC através da LEI Nº 9.985, de 18 

de julho de 2000, estabelecendo normas para as unidades de conservação de todo país.  Afim 

de se adequar ao SNUC em 2008, o parque passa a ser denominado "Parque Estadual do 

Utinga", através do decreto N° 1.330, de 2 de outubro de 2008. 

O decreto determina ainda que a gestão do parque será gerida por uma comissão, 

englobando os principais agentes participantes do parque sob a liderança da Secretaria do Meio 

Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS. Para isso, foi elaborado o plano de manejo do parque. 

Tal plano foi reelaborado pela última vez em 2013. As novas funcionalidades inseriram novas 

dinâmicas, sobretudo no que diz respeito a relação dos moradores que residem no entorno do 

parque, mais especificamente do bairro Curió-Utinga que, por sua vez, ganha importância 

estratégica por nele estar localizado o oficial e principal acesso ao parque. 

Segundo Santos (2006, p.142), podemos considerar existentes duas naturezas. A 

primeira corresponde a natureza naturales, cuja a sua existência está pautada na finalidade que 

exerce o espaço; já a segunda natureza, constituída na natureza transformada pelo Homem, 

cuja sua existência está pautada na intencionalidade de quem a transformou.  

O PEUt sofre diversas intervenções através das políticas de preservação da área, 

delimitando-a, sofrendo assim, uma intencionalidade, assim, ela passa a ser caracterizada como 

segunda natureza, ou seja, o parque ambiental passa a existir como objeto geográfico em função 
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da intencionalidade humana dada a ela. A compreensão acerca do espaço deve ser entendida 

em suas múltiplas escalas, como retrata (CASTRO, 2000, p.) em que as formas são originadas 

por suas funções que por sua vez são provindas das estruturas que são geradas por processos 

(SANTOS, 1988 p. 156). 

  

4.2 - Relações Socioambientais  

 

Do ponto de vista sócio- Ambiental o bairro apresenta trechos vinculados ao divisor de 

águas que é a Avenida Almirante Barroso, principal via de escoamento rodoviário de Belém que 

liga a cidade a BR-316, e trechos com topografia mais baixa vinculada vales, canais fluviais 

urbanos e várzeas. 

Na parte noroeste do bairro dois setores chamaram atenção, a Passagem Ana Deusa e 

a Passagem Coronel Moisés conhecidos respectivamente por “Buraco Fundo” e “Buraco quente” 

nomes atribuídos considerando o grau de periculosidade e a geomorfologia do local através de 

suas vertentes côncavas. A espacialidade da criminalidade passa pela ausência do Estado nas 

comunidades, onde suas políticas assistem as classes que detêm poder aquisitivo elevado com 

as políticas que visam tornar a área de preservação ambiental em um espaço turístico.  

Parte do bairro do Curió–Utinga foi ocupado de maneira desordenada, e áreas de várzea 

foram aterradas, sendo subdivididos em lotes de tamanhos variados, associado a ocupação 

irregular das vertentes, e ocupação integral da planície de inundação, assim os igarapés que 

foram gradativamente sendo transformados em canais para lançamento de esgoto (Figura 3), 

não possuindo assistência adequada do estado que abre margens para o logística da 

criminalidade e tráfico de drogas. 

Figura 3: Expansão Urbana no entorno e Restruturação do PEUt 

 

Fonte: Google Earth, Elaboração: SALES, 2019. 
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Nos primeiros anos de funcionamento do Parque a população participava ativamente 

das ações de proteção e limpeza dos mananciais, por meio de atividades remuneradas, sendo 

essa população remanescente do interior do estado do Pará e nordestinos. Um aspecto evidente 

durante a pesquisa é a relação estabelecida entre a população de entorno e a prestação de 

serviços da Cosanpa e, por isso, atuavam ativamente no Parque, a fim de garantir a integridade 

dos mananciais Bolonha e Água Preta.  

Ao serem questionados durante as entrevistas acerca dos tipos de moradias e a relação 

das famílias com o parque, os entrevistados afirmaram que na época que residiam próximo ao 

lago Bolonha, gradativamente foram retirados e passaram a residir em frente ao Parque. 

Destaca-se que observavam ações da Cosanpa no sentido de se modernizar e expandir com 

injeção de investimento no século XX. 

Outra atividade realizada pelos que não eram funcionários da Companhia, mas por 

moradores locais era a coleta de frutas regionais no início da manhã e no final da tarde, como 

Muruci (Byrsonima crassifolia), Taperebá (Spondias mombin L), Jaca (Artocarpus heterophyllus), 

e Jambo (Syzygium), mantendo uma relação de afetividade com o Parque, esse momento 

integrava a família, pois, as mulheres levavam seus filhos. Lembrar que antes da transformação 

do Parque em PEUT se tinha apenas a proteção dos mananciais assim a população usava a 

área como extensão de seus quintais, para passarinhar7 

 

4.3 –  Novos usos e Ressignificações do Parque Estadual do Utinga 

 

O parque então, ganha esse aspecto turístico; com gerenciamento do Parque por 

organização social, e a inserção de empresas que oferecem uma série de serviços como, 

Amazônia Aventura, responsável por trilhas especificas interior do Parque e turismo de natureza 

e atividades como o Rapel (Figura 4 e 5) e tirolesa, além de empresas responsáveis por aluguel 

de bicicletas. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Era comum na época utilização da área para passeio de pássaros criado em cativeiro, são levados para interagir 
com ambiente e outros pássaros por meio do canto, e para o dono coletar possíveis alimentos para as aves. Aves 
da espécie Curió eram comuns; 
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Figura 4: Atividades terceirizadas no interior do PEUt 

 

Fonte: SALES, 2019. 

 

Dos impactos destaca-se o aumento do fluxo de pessoas desde a inauguração do novo 

Parque, em função de campanha publicitária realizada pelo estado em canal de televisão aberta, 

que movimentou a economia do bairro, onde moradores através do aumento da circulação de 

turistas desempenharam atividades informais como vendas de água mineral, atividade de 

flanelinha8, porém, a presença de ambulantes na entrada do parque foi proibida pelo estado, 

dificultando relação de proximidade e afetividade dos moradores com o parque. 

Ao longo do tempo a atuação “efetiva” do governo associadas a nova política 

administrativa do parque foram se transformando e a relação entre parque versus população 

ganhou outro significado. Nas entrevistas, parte dos moradores declararam que deixaram de 

frequentar o parque a partir da última reforma, três anos atrás, constituindo-se as maiores 

transformações ocorridas na área de preservação ambiental com a mudança de estruturas e de 

política de gestão, direcionadas para um grupo seleto de pessoas, no caso com maior poder 

aquisitivo. 

As estruturas do parque de certa forma pressionaram a população do entorno, passando 

pelo desmatamento de parte da área verde para a construção das novas estruturas, para mitigar 

tal ação o governo do estado passou a posse de terra para os moradores da Passagem Arara, 

localizada ao lado das novas estruturas do parque (ver figura 3).  

                                                           
8 Termo atribuído a pessoas que fazem vigilância informal a automóveis estacionados nas vias públicas, a pesar do 
mesmo serviço está sendo ofertado no interior do Parque;  



PROBLEMAS AMBIENTAIS DA ATUALIDADE E SEUS DESAFIOS AO PESQUISADOR BRASILEIRO 
 

61 
As constantes transformações no entorno do Parque Estadual do Utinga passam pelas 

ações dos atores antrópicos9. Dentre as entrevistas o que chama a atenção é a perda 

afetividade dos moradores do bairro do Curió-Utinga em relação ao parque com as constantes 

modificações do seu modelo de gestão e das estruturas físicas, contrariando o discurso de 

inclusão dos mesmos.  

As dinâmicas identificadas passam pela desvalorização do patrimônio cultural e de certa 

forma ambiental em que o parque se notabilizou durante sua trajetória. Os moradores do 

entorno, residem na área desde as primeiras instalações do parque, período onde a população 

desenvolvia papel direto no desenvolvimento de tarefas no parque. Porém, no período atual, por 

conta dos novos usos identificados no parque, é notável a perda do valor simbólico dos 

moradores com o mesmo. 

  

4.5- PRESSÕES SÓCIOESPACIAIS NO ENTORNO DO PARQUE ESTADUAL DO UTINGA 

 

A análise da área externa no Parque Estadual do Utinga (PEUt), percebe-se um número 

significativo de diferenças territoriais no bairro, nas quais ocorrem divergências principalmente no 

que tange as dinâmicas internas e as reivindicações da população local diante dos problemas de 

falta de água nas residências e também como de segurança instável do local. 

Segundo relatos, foi identificado um número significativo de moradores que vivem no 

bairro e que nunca visitaram o parque. Tal fator enfatiza a questão do marketing urbano e o 

urbanismo espetáculo exposto no trabalho de (SANCHEZ, 1997, p.74), no qual podemos através 

desses conceitos, explicar a grande divulgação midiática da reabertura do parque e os números 

elevados de visitas que o PEUt teve durante o seus primeiros meses depois da reinauguração, 

mas que foram revitalizações destinadas para a elite local e não para os moradores do bairro. 

Essa forma de empreendimento urbano utilizada no parque é criticada por parte dos 

moradores por estabelecer uma gestão com uma área de pouco uso para os habitantes do 

bairro. Isso enaltece certas contradições que ocorrem nesse ambiente, como as reservas 

hídricas que distribuem água para toda a região metropolitana de Belém estarem no PEUt e 

mesmo assim, a população que a cerca ainda sofrer com a falta de água, ou até mesmo explana  

as dinâmicas analisadas ao redor do parque, nas quais a população já estava adaptada. 

Outro ponto seria destacar os conflitos envolvendo as heterogeneidades do espaço 

diante da violência pública e os conflitos envolvendo “áreas de baixada” do bairro. Com o 

                                                           
9 Passando pela esfera social (população residente no local) e política (atuação do Estado); 
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aumento das divergências locais, as dinâmicas centro-periferia do bairro do Curió-Utinga ficaram 

mais conglomerado. E com isso, os índices de desigualdade e, consequentemente, de violência 

urbana aumentaram. Destacando dessa forma, certas controvérsias por parte da gestão 

estadual, que negligenciam a exclusão social e também a escamoteia dos pontos privilegiados 

que recebem infraestrutura e lazer destinados a elite local, a turistas e usuários de mercado 

internacional. 

A expansão urbana cada vez mais tende a se consolidar com o prolongamento da 

Avenida João Paulo II, que seccionou o Parque Estadual do Utinga a partir da construção de 

uma ponte de ferro para circulação de veículos, sendo a população afetada diretamente foi 

remanejada ou indenizada para outras áreas, outro viés do prolongamento da avenida se dá pelo 

controle da expansão urbana existente no entorno da área de preservação do PEUt. 

Vários estudos se notabilizaram nos últimos anos acerca do Parque Estadual do Utinga 

e seu potencial hídrico passando pelos lagos Bolonha e Água Preta e sua capacidade de 

abastecimento no município de Belém, dentre eles se destacam (SOUSA E BORDALO, 2014, P. 

10) que buscam compreender as ações antrópicas  presentes no local e (BAHIA et al, 2011, p.7) 

que visam o estudo da contaminação dos lagos.  

Durante as entrevistas, ao serem questionados sobre a ocorrência de alagamento , os 

moradores identificaram a área de alagamento na Avenida João Paulo II e a partir da análise de 

imagens de satélite foram caracterizados o raio de alagamento na avenida (Ver mapa 6), as 

cotas topográficas no local variam entre 7m a 10m que abrangem a Passagem Matilde e Gaspar 

Dutra mais ao sul da avenida, nota-se no mapa os meandros de um igarapé que sofreu ação 

antrópica e assim perdeu seu caráter natural através das ocupações e do aterramento do 

mesmo. 

Partindo dessas ações de perda de biodiversidade natural é possível identificar as áreas 

inundáveis no bairro do Curió-Utinga, que se deu através da ocupação desordenada nas 

vertentes baixas próximas a igarapés, no segmento das vias urbanas que são testemunhas dos 

meandros dos igarapés presente na transformação física do parque, todavia, deve-se levar em 

conta os processos físicos naturais que foram acelerados pela ação antrópica. 
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Figura 7: Pontos de alagamentos na Avenida João Paulo II. 

 

Fonte: Google Earth, Elaboração: SALES, 2019. 

No que se trata da questão do abastecimento de água no bairro do Curió-Utinga foram 

constatadas que o abastecimento é falho; ocorre falta de água constante no bairro além da 

questão da qualidade hídrica. Verifica-se em 100% dos depoimentos dos moradores, que a água 

encanada é de baixa qualidade com uma “coloração amarelada”.  

A tubulação que transporta água do parque para os demais setores da cidade corta o 

bairro no setor sul, o que chama atenção é a exposição da tubulação e a presença de grande 

quantidade de lixo ao redor (ver figura 7), ou seja, expondo a água ao risco de contaminação, 

fatores que acometem os moradores a utilizarem água mineral e/ou filtrada. 

 

5 – CONCLUSÃO 

 

Atualmente, a relação dos moradores com o parque é voltado para o viés de localização, 

onde a maioria dos entrevistados não frequentam mais o parque devido a refuncionalização do 

parque, voltado para atividades de pessoas com o maior poder aquisitivo, caso esse que se 

exemplifica no valor dos serviços terceirizados do parque, como o aluguel de bicicletas, rapel, 

tirolesa e a cafeteria à preços de shoppings centers. 

O que de fato interfere na dinâmica ambiental e no desenvolvimento social é a ação do 

estado acerca das políticas tomadas a partir de um conjunto de estratégias que assistem seus 

próprios interesses. De fato, existe uma pressão antropogênica que interfere diretamente no 

desenvolvimento do meio de vida ecossistêmica que abrangem as unidades de conservações, 

assim como também, deve-se considerar o motivo pelo qual as populações vizinhas ao PEUt 

instalaram-se no local e a partir de qual período.  

As dinâmicas sociais estão diretamente ligadas as políticas de preservação ambiental 

por meio de estratégias inclusivas do ponto de vista ambiental. Porém, o estado acaba 
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pressionando a população do entorno e invisibilizando a mesma através das políticas de 

(des)inclusão10 e, assim, modificando a dinâmica social/populacional, resultando em moradias 

em áreas de várzeas no entorno do PEUt.  
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Capítulo 6 

 
O PLÁSTICO NAS PRAIAS ANTES MESMO DE VIRAR PRODUTO:  

O CASO DA BAÍA DE SANTOS (SP) 
Victor Vasques Ribeiro1 

 

RESUMO 
Dentre o lixo marinho, o plástico assume posição de destaque, poluindo diversos ecossistemas 

ao redor do mundo. Os pellets são grânulos originados do petróleo e utilizados como matéria 

prima para produzir os plásticos. Esses grânulos podem parar em mares, oceanos e praias 

devido à falhas em atividades da cadeia produtiva do plástico. O pesquisador brasileiro possui 

grande potencial no monitoramento da poluição por pellets, pois esta se configura como 

metodologias simples e de fácil acesso. Para uma avaliação deste monitoramento, é necessário 

a iniciativa de amostragens durante saídas de campo, que envolvam as esferas empresariais, 

industriais, acadêmicas, sociais e de Ongs. As fontes emissoras dos pellets devem ser as 

responsáveis pelo subsídio dessas campanhas de amostragens e todos os seus aspectos 

intrínsecos.  

Palavras chave: Plástico, Poluição, Praias. 
 
 
ABSTRACT 
Among marine litter, plastic assumes a prominent position, polluting various ecosystems around 

the world. Pellets are granules originating from oil and used as raw material to produce plastics. 

These granules can stop in seas, oceans and beaches due to failures in plastic production chain 

activities. The Brazilian researcher has great potential in monitoring pellet pollution, as it is 

configured as simple methodologies and easy access. For an evaluation of this monitoring, it is 

necessary to initiative of sampling during field outflows, involving the business, industrial, 

academic, social and NGO spheres. The sources of pellets should be responsible for the subsidy 

of these sampling campaigns and all their intrinsic aspects. 

Keywords: Affectivity, Learning, Pedagogical Practice. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

A sociedade atual é completamente dependente de materiais plásticos. A maioria dos 

produtos que consumimos tem composição plástica, devido às suas característica de 

modelagem e resistência. Nos oceanos, essa resistência do plástico tem como consequência 

uma lenta degradação e grande potencial de poluição e de impacto na biota marinha. 

Na maioria das vezes, os produtos que utilizamos poderiam ser feitos de materiais que 

tenham processo mais acelerado de degradação. Além de exigir alternativas que fazem uso de 

                                                           
1 Engenheiro Ambiental pelo Centro Universitário São Judas – Campus Unimonte. Membro do Coletivo Jovem 
Albatroz (CJA). victorvasquesribeiro@outlook.com. 
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plásticos biodegradáveis, precisamos ainda repensar nossos atos consumistas.  

Os pellets são grânulos originados do petróleo e utilizados como matéria prima na 

produção de materiais plásticos. Este resíduo em específico configura ao plástico a terrível 

capacidade de chegar aos mares, oceanos e praias mesmo antes de viraram produtos. 

Principalmente em cidades portuárias, os pellets são perdidos aos ambientes aquáticos, pois 

nessas áreas, esses resíduos são constamente transportados. 

Dessa forma, o presente artigo pretende discutir a capacidade de pesquisadores de 

diversas esferas empresariais, acadêmicas e cidadãs no monitoramento e na avaliação de 

pellets em praias próximas a complexos portuários. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

A maior quantidade de pellets pode ser encontrada em locais de deposição de 

sedimentos e resíduos, como as praias arenosas, principalmente aquelas próximas a complexos 

portuários (Figura 1) (Epa, 1992; Abu-Hilal & Al-Najjar, 2009; Alves et al., 2018). No Brasil, 

existem mais de 30 portos costeiros (Falcão & Souza, 2011), sendo que 14 movimentam os 

pellets, principalmente na região Sul e Sudeste, com destaque ao Porto de Santos (SP) (Pereira, 

2011; Pereira, 2014). 

 

 

Figura 1 – Pellets plásticos nas praias de Santos (SP) 

Fonte: Adaptado de Alexandre Turra apud Global Garbage, 2010. 
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A quantidade de pellets em Santos é bem mais elevada que em outros locais (Manzano, 

2009; D’Antonio, 2012; Fernandino et al., 2015; Gouvêa, 2015). Por mais que as petroquímicas 

tenham aderido ao compromisso de “Perda zero” de pellets (Abiplast, 2019), a realidade é que, 

nas praias da região do Porto de Santos, a quantidade desses resíduos ainda é bastante 

elevada (Izar et al., 2019; Ribeiro, 2019a; Ribeiro, 2019b; Wintruff et al., 2019). 

Apesar de existir manuais que contam com o comprometimento na “Perda zero” de 

pellets por indústrias e empresas como fontes emissoras (Puml, 2018), não existem ações 

específicas suficientes para lidar com essa problemática (Hirata, 2017). As fontes emissoras dos 

pellets perdidos, presentes na cadeia produtiva do plástico, possuem a responsabilidade 

compartilhada pela minimazação destes resíduos e dos seus impactos à saude humana (Mma, 

2010). 

As campanhas de coletas de pellets em praias arenosas se configuram como 

amostragens de fácil acesso, visualização e entendimento. Portanto, principalmente em cidades 

portuárias, programas e projetos de minimização de perdas e do monitoramento e da avaliação 

da poluição por pellets devem ser implantados. Essas iniciativas podem e devem surgir a partir 

de todas as esferas da sociedade, mas deveriam ser subsidiadas por aqueles responsáveis pela 

perda dos pellets. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
É preciso adotar políticas públicas formuladas de forma participativa entre o conjunto de 

todas as esferas presentes na cadeia produtiva e as afetadas por esta. As iniciativas que 

monitoram e propiciaram um caminho para a avaliação da poluição por pellets são as da esfera 

acadêmica, contando com contribuições principalmente de instituições de ensino superior. As 

Ongs tendem a monitorar outros tipos de plásticos e de lixo marinho.   

Na esfera acadêmica, é necessário a busca em agregar os alunos de instituições de 

ensino técnico, médio e fundamental que desejem contribuir para o tema. Ainda, é necessário 

considerar seus territórios e seu conhecimento prévio no assunto. Ainda, é necessário levantar e 

considerar o interesse do cientistas cidadãs(os) na contribuição para solucionar esta 

problemática. 

Na esfera empreserial e industrial, ou seja, responsáveis coletivamente pela “perda zero” 

real e efetiva dos pellets, tais empresas e indústrias que manuseiam os pellets deveriam 

subsidiar atividades de minimização das perdas, dentro e fora de seus portões. Entretanto, não é 

nada disso que observamos na região de Santos e do litoral brasileiro. 
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Capítulo 7 

 
OS DESAFIOS DO PESQUISADOR BRASILEIRO EM UM PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR NA ÁREA AMBIENTAL 
 

Ana Luíza Félix Severo1 

 

RESUMO 
Este artigo tem como objetivo analisar os desafios que abrangem o pesquisador em um curso de 
pós-graduação interdisciplinar na área ambiental. A turma foi formada por discentes das mais 
variadas formações. Nesse sentido, qual a melhor metodologia para se aplicar em um programa 
interdisciplinar? A premissa é formada por uma outra pergunta, será que há uma metodologia 
eficaz? Este trabalho se trata de percepção da autora com formação em social e humanas com o 
desafio atual em abranger o conhecimento interdisciplinar em sua pesquisa para o doutorado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Interdisciplinaridade; Meio ambiente; Pesquisa brasileira; Educação 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O programa interdisciplinar é dividido em duas áreas de concentração, tanto para o 

mestrado quanto para o doutorado. A primeira é Engenharia de Recursos Naturais e possui mais 

vagas nos processos seletivos, são 10 para cada titulação; a segunda é Gestão em Recursos 

Naturais com 06 vagas para cada titulação, considerando a ampla concorrência e 

desconsiderando as cotas para servidores públicos e estrangeiros. 

As disciplinas são ofertadas trimestralmente, com aulas presenciais e de campo. 

Algumas disciplinas, mesmo que possuam o mesmo nome, são ofertadas duas vezes, para 

atender a especificidade das duas áreas de concentração. 

Este artigo se referirá sobre o programa como todo, sob intuito de fomentar reflexões 

que possam ser alcançadas por docentes2 de cursos interdisciplinares de todos os níveis. Dessa 

forma, trata-se de relato de experiência com uso do método hermenêutico e a técnica de 

interpretação sistêmica (BARBOSA, 2009). 

 

 

 

                                                           
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais (UFCG); Mestra em Direito (UFRN); Pós-

graduada em Direitos Humanos, Econômicos e Sociais e em Gênero e Diversidade(UFPB); Membro do grupo 
de pesquisa Direito e Desenvolvimento (UFRN). 

2 Usou-se o termo no masculino com a intenção de não identificar nenhum docente. 
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METODOLOGIA DAS DISCIPLINAS 

 

Durante o primeiro ano, todos os discentes se dedicam às disciplinas obrigatórias e 

optativas, não há muita produção ou desenvolvimento dos projetos para a qualificação, pois 

todos estão assoberbados com as atividades que se subdividem entre: seminário, resenha 

crítica, resumo, leitura da bibliografia básica, artigo científico, pesquisa de campo, visita técnica e 

aula presencial. Isso significa também conciliar atividades pessoais e até mesmo para a 

subsistência, posto que não há bolsa de fomento para todos os pesquisadores. 

A metodologia de cada disciplina depende do docente, há os que prefiram aula 

expositiva, dialogada ou até mesmo que o discente dê a aula com estudo prévio de um 

tema/texto escolhido pelo professor. 

Entende-se que não há maneira certa ou errada de adotar uma metodologia para as 

aulas, visto que a intenção principal é apresentar aos discentes uma bibliografia que 

corresponda à disciplina e, porventura, possa ser utilizada para a sua pesquisa de mestrado ou 

doutorado. 

No entanto, a dificuldade tanto do docente quanto do discente de um programa 

interdisciplinar é compreender a bibliografia eleita pelo professor para compor a sua disciplina 

que pode fugir completamente a sua área de formação e pesquisa. O que implicará em um 

primeiro contato tanto como a forma de escrita quanto das teorias e autores, sendo que deve ser 

mostrando aos discentes que a primeira etapa de seu trabalho interdisciplinar é apresentar as 

divergências entre os vários cientistas para que a pesquisa comum não se engaje (RAYNAUT, 

2011). 

Esta experiência foi percebida na disciplina de Sociedade e Gestão de Recursos 

Naturais, quando a docente da área da Sociologia escolheu teóricos de sua área de formação e 

os discentes das Engenharias e Ciências foram desafiados a compreender a construção teórica 

na leitura de um artigo para apresentá-lo em um seminário e fazer resenhas sobre os demais 

textos. 

O inverso também ocorreu com a disciplina de Sistemas ambientais quando o docente 

passava atividades que tinha inclinação para as Engenharias e Ciências do que para alunos das 

Humanidades e Sociais. 

Diferentemente das disciplinas acima, a que mais atendeu a visão interdisciplinar foi a de 

gestão de resíduos sólidos, pois fez muito trabalho de campo com visita técnica, o que permitiu o 

olhar de cada pesquisador de acordo com a sua área de formação. As discussões também 
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tinham esse propósito e pouco material de leitura foi passado, pois o docente entendia que cada 

discente já possuíam uma carga de leitura ou a bibliografia sobre o tema. 

Apesar disso, compreende-se que a metodologia acima talvez não abarque todas as 

disciplinas, pois algumas possuem o caráter mais teórico ou precisam disso para apresentar 

conteúdo aos discentes. Como foi o caso de Legislação, seria possível fazer um campo na 

intenção de identificar o conflito socioambiental e qual norma poderia ser aplicada para  pacificá-

lo. Entretanto, poucos alunos possuíam conhecimento sobre legislação, o que torna impossível a 

atividade e fez com que o docente expusesse cada um dos temas da ementa. 

Salienta-se que todos concluíram as disciplinas, só que, em alguns momentos, alguns 

precisaram se esforçar mais que os outros. E isto é positivo, porém só acontece porque no Brasil 

não há uma educação interdisciplinar em nenhum nível da formação educacional e quando se 

alcança a graduação, as disciplinas passam por  um processo de maior isolamento. 

Ademais, o incentivo globalizado de se especializar cada vez mais em determinada 

formação, impede que os discentes, mesmo que possuam algum interesse, não procure 

disciplinas para relacionar o conhecimento de sua área de formação com as demais. Isto quer 

dizer que o diálogo entre saberes do mesmo nível de formação não ocorre e podem até mesmo 

se tornar competitivos gerando conflito (LEFF, 2010). Ademais, “a problemática da 

interdisciplinaridade coloca-se em termos bem distintos quando se trata de fazer colaborar as 

ciências da ‘materialidade’ com aquelas cujo objeto de estudo é as realidades humanas [...]” 

(RAYNAUT, 2011, p. 89). 

No que diz respeito à avaliação, o processo que mais se repetiu foi a de elaboração de 

resenhas ou resumos mais artigos científicos com a presença para discussão em sala de aula. 

A técnica de resenhas ou resumos de textos aplicada como forma de avaliação, 

acredita-se que seja a forma para os discentes praticarem a escrita, obter conhecimento sobre a 

literatura e possuir uma biblioteca de fichamentos. Principalmente, aos alunos do mestrado que 

estão a iniciar a vida de pesquisador científico e, algumas vezes, precisam ser nivelados aos do 

doutorado. 

Por outro lado, os discentes do doutorado já estão com foco no seu objeto de pesquisa e 

não deseja se esquivar dele, posto que, em alguns casos, a pesquisa empírica toma mais tempo 

do que as leituras, uma vez que a exigência em obter resultados no doutorado é maior se 

comparado ao mestrado. 

Nesse ínterim, é quase unanimidade a cobrança de resenha crítica ou resumo de textos 

lidos. Isso se deve para garantir que os discentes leiam os textos para discutir em sala de aula. 

No entanto, esse método tradicional foge da dinâmica e autonomia do discente da pós-
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graduação, dado que é possível ler um texto sem necessariamente ter a pretensão de guardá-lo, 

principalmente, quando o assunto não tem qualquer viés sobre o objeto de pesquisa. 

Entretanto, reconhece-se o esforço dos docentes em querer suprir a falha da graduação 

ao não incentivar essas técnicas, bem como de algumas pós-graduações. E por se tratar de um 

programa interdisciplinar é importante nivelar a turma para a produção de textos. 

Outra metodologia aplicada é a dos seminários, quando o discente passa a dar a aula de 

um texto escolhido pelo docente. Raras vezes quem escolhe o material a ser trabalhado em sala 

de aula é o próprio discente. O que pode ter um ponto negativo, pois o discente não recebe da 

turma um retorno daquilo que está a pesquisar, deixando toda essa carga para o trabalho 

solitário de pesquisador e dependendo cada vez mais das revisões do orientador. 

 

FORMAÇÃO DAS TURMAS 

 

As turmas eram formadas de acordo com o interesse e demanda dos discentes. Eram 

ofertadas variadas disciplinas e abertas para alunos externos ao programa, o que possibilitava 

intercâmbio entre programas. Em uma das turmas foi possível perceber a diversidade entre as 

formações em nível de graduação dos discentes, como se pode ver na Tabela 1. 

Tabela 1 – Quantidade de discentes em uma disciplina obrigatória por graduação 

N. Formação (nível Graduação) Quantidade 

01 Administração 04 

02 Agroecologia 01 

03 Biologia 01 

04 Ciências Ambientais 01 

05 Ciências Biológicas 01 

05 Ciências Contábeis 02 

06 Direito 03 

07 Enfermagem 02 

08 Engenharia civil 01 

09 Engenharia de Software Aplicada 01 

10 Geografia 02 

Elaboração própria, 2020. 



PROBLEMAS AMBIENTAIS DA ATUALIDADE E SEUS DESAFIOS AO PESQUISADOR BRASILEIRO 
 

75 
“Por mais distintos que sejam [os campos de pesquisa], não deixam de ser estreitamente 

ligados entre si. O próprio objetivo de um esforço de compreensão da realidade, tal como ela se 

apresenta na sua complexidade, reside em descrever e analisar como esses campos se 

entrelaçam, se combinam, interagindo entre si” (RAYNAUT, 2011, p. 92). Ao observar a 

formação da turma fica clara a dificuldade de o docente apresentar sua ementa atendendo todas 

as especificidades de formação de cada um. Porém, todos estavam unidos em detrimento da 

área de pesquisa que é a de recursos naturais. Então, por causa disso, aproximava os 

pesquisadores diante do objeto de pesquisa, como se vê na Tabela 2.  

Tabela 2 – Objeto de pesquisa em recursos naturais por área de formação 

N. Formação Objeto de pesquisa 

01 Administração Gestão de Recursos Hídricos 

02 Administração Sustentabilidade 

03 Administração Gestão ambiental 

04 Administração Gestão sustentável 

05 Agroecologia  Compostagem de resíduos orgânicos 

06 Biologia Gestão de áreas de Conservação 

07 Ciências Ambientais Resiliência Socioecológica 

08 Ciências Biológicas Recursos hídricos 

09 Ciências Contábeis Sustentabilidade 

10 Ciências Contábeis Gestão dos recursos naturais 

11 Direito Conflitos socioambientais 

12 Direito Percepção Ambiental 

13 Direito Gestão de resíduos minerários 

14 Enfermagem Avaliação nutricional 

15 Enfermagem Gestão de resíduos sólidos 

16 Engenharia Civil Valoração de bens ambientais 

17 Engenharia de Software Aplicada Sistemas Agroflorestais Agroecológicos 

18 Geografia Recursos hídricos 
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19 Geografia Vulnerabilidade  ambiental 

Elaboração própria, 2020. 

 

Portanto, pelo objeto de pesquisa é possível organizar a ementa da disciplina para 

atender a expectativa dos discentes, principalmente, aos mestrandos que esperam conhecer 

mais textos sobre determinados temas. 

No entanto, como se pode observar na Tabela 3 é a inclinação do docente por 

determinado tema ao selecionar textos da bibliografia básica obrigatória para a ementa. 

Concorda-se que há dificuldade em separar o interesse do pesquisador da atividade de docente 

em uma pós-graduação interdisciplinar, visto que se trata da mesma pessoa e a impossibilidade 

ela se concretiza quando se percebe que não há neutralidade em profissionais de diversas 

áreas, até porque a percepção de cada um está inculcada desde a formação inicial e se perdura 

durante toda a vida. Portanto, “a interdisciplinaridade é sempre um processo de diálogo entre 

disciplinas […] e do caráter parcial do recorte da realidade sobre a qual operam” (RAYNAUT, 

2011, p. 103). 

Tabela 3 – Organização da ementa de uma das disciplinas obrigatórias 

N. TEXTO AUTOR 

01 A ética do Ecodesenvolvimento na Era do Antropoceno: uma 

perspectiva ecocêntrica-transdisciplinar. 

VIEIRA, Paulo Freire. 

02 Gestão de Recursos renováveis: fundamentos teóricos de um 

programa de pesquisas 

WEBER, Jacques. 

03 A gestão integrada dos recursos naturais e do meio ambiente: 

conceitos, instituições e desafios de legitimação. 

GODARD, Olivier. 

04 A dimensão humana do desenvolvimento sustentável BRUNACCI, Attilio; PHILIPPI JR, Arlindo. 

05 Convergência teórica da economia ecológica e da ecologia industrial CRUZ, Felipe Nogueira da; HOFF, Debora Nayar; 
ANDRADE, Daniel Caixeta. 

06 Filosofia del “no” en la economia ecológica aplicada a los recursos 

naturales 

JASSO, Gerardo Morales. 

07 Os economistas, o meio ambiente e a gestão dos recursos naturais: 

em busca do diálogo entre distintas abordagens. 

QUEIROZ, Claudia Nascimento de; BORTOLUZI, 
Clodoaldo Roque Dallajustina. 

08 Conhecimentos, práticas tradicionais e a etnoconservação da 

natureza. 

DIEGUES, Carlos Antonio. 

09 O valor da natureza como apoio à decisão pública. MOTA, José Aroudo; BURSZTYN, Marcel. 
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10 Planejamento de capacitação para a gestão das águas baseado no 

modelo de competências: uma proposta para comitês de bacia 

hidrográfica. 

LEME, Taciana Neto; FERREIRA, Celina Maria 
Lopes; OLIVEIRA, Flávia Carneiro da Cunha. 

11 Ferramenta de diagnóstico para auxiliar no planejamento de ações 

de gestão e recuperação de rios. 

ACEVEDO, Ligie Elena Dall’Agnol; DZIEDZIC, 
Rebecca Moreira; RAUEN, William Bonino;  
DZIEDZIC, Maurício. 

12 A fraca articulação entre planejamento e licenciamento ambiental no 

Brasil. 

SANTOS, Mariana Rodrigues Ribeiro dos. 

13 Por que não avança a avaliação ambiental estratégica no Brasil? SANCHEZ, Luis Enrique. 

14 Mudanças climáticas e serviços ambientais para sustentabilidade de 

bacias hidrográficas. 

ALBUQUERQUE, Felipe Alcantâra de; 
MONTENEGRO, Suzana Maria Gico Lima; SILVA, 
Carlos Eduardo Menezes da. 

15 Pescadores artesanais e injustiça ecológica no litoral de santa 

Catarina. 

SOUZA, Cristiane Mansur de moraes; SANTOS, 
Gilberto Friedenreich dos; AUMOND, Juarês José; 
GOMES, Anderson Miranda. 

16 A formação dos conhecimentos em recursos hídricos e aplicações 

em tomadas de decisões. 

CAMPOS, José Nilson B.; CAMPOS, Vanessa 
Ribeiro Campos. 

17 Bacias hidrográficas compartilhadas no Brasil e na Península Ibérica: 

buscando consensos via mecanismos de resoluções de conflitos. 

RIBEIRO, Márcia Maria Rios; AMORIM, Alcides 
Leite de; FERREIRA, José Gomes; SCHIMDT, 
Luísa. 

18 Sistemas de suporte à decisão em recursos naturais. VIEIRA, Zédna Mara C.L.; GALVÃO, Carlos de 
Oliveira; RIBEIRO, Márcia Maria Rios. 

19 Análise do comportamento das emissões de dióxido de 

carbono (CO 2 ) do Brasil e de outros países por meio da Identidade 

de Kaya e do Perfil de Emissões. 

FEIJÓ, Gustavo dos Reis; RANGEL, João José de 
Assis. 

Elaboração própria, 2020. 

 

Percebe-se que os textos selecionados para compor a bibliografia básica da disciplina 

explora variadas áreas de conhecimento sobre recursos naturais. No entanto, há um tema que 

se repete demasiadamente que é sobre os recursos hídricos. Não se quer discutir a importância 

de gerar reflexões, pesquisa e produto daquela área, posto não ser o objetivo deste trabalho. 

O que se pretende debater é como um curso de pós-graduação na área de recursos 

ambientais e em uma disciplina genérica, isto é, que aborda diversos temas para atender o 

público-alvo do programa, pode ainda excluir alguns temas e repetir outros. Ao comparar as 

Tabelas 2 e 3, há temas que ficaram de forma da discussão e cuja discussão está no cenário 

socioambiental e jurídico-institucional, como é o caso do recurso minerário. 

Desta forma, alguns discentes foram privilegiados, enquanto outros provavelmente não 

aproveitarão muito das leituras e debates realizados durante o curso da disciplina. O que é 
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lamentável, pois como proposta, o docente sempre apresenta esta possibilidade em um curso 

interdisciplinar. 

Sendo assim, a cada disciplina ofertada há o desafio do discente em se enquadrar a 

texto que não trazem benefício denso para o seu objeto de pesquisa, bem como ao docente em 

preparar uma ementa após conhecer a área de interesse dos discentes, sem dúvida a 

dificuldade é mútua. 

 

OS DESAFIOS DO PESQUISADOR BRASILEIRO NA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Cada vez mais o instrumento de pesquisa dos discentes da pós-graduação tem sido o 

meio digital e o isolamento pessoal científico, principalmente, quando se está em campo ou 

durante o período da pesquisa. Alguns centros de pós-graduações não mantém uma biblioteca 

setorial que atenda ao público específico, o agravante é quando também não há sala de estudo 

com o mínimo de equipamentos: mesas e cadeiras ergonômicas, computadores, internet e ar-

condicionado. Pior ainda quando a única biblioteca do campus também não atende nenhum 

desses critérios e ainda é barulhenta. O que torna a vida de pesquisador que reside em 

ambienta coletivo ainda pior, pois tem que conseguir outra forma de estudar durante várias horas 

do dia com silêncio e o mínimo de conforto. 

Há que se destacar que a falta desses ambientes e equipamentos não se trata de uma 

exceção ou própria de cursos interdisciplinares, mas parece ser a regra, o que é lamentável, 

principalmente, quando são pós-graduações que não recebem fomento de empresas privadas 

por serem consideradas dispensáveis. Segundo Eco (2007), o trabalho científico é tão complexo 

que todo o cientista deveria ser remunerado, além do que, este tipo de atividade deveria ser 

apenas aos vocacionados e os títulos não deveriam ser usados como degraus de carreira, pois o 

que ocorrerá é em uma grande massa formada sem ter feito uma pesquisa de qualidade. 

Logo, o isolamento precoce pode gerar dano à saúde mental e a falta de ergonomia em 

ambientes dedicados a várias horas de estudo pode acarretar em problemas prematuros de 

Lesão por  Esforço repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(DORT). 

Outrossim, o pesquisador da área ambiental enfrenta outras questões quando vai ao 

campo realizar sua pesquisa, que são: i) a dificuldade em ter acesso aos documentos oficiais; ii) 

o ambiente ter conflitos que podem acarretar em perigo à vida do pesquisador; iii) a escassez de 

laboratórios próximos ao campo o que pode prejudicar as amostras; iv) o conflito (dano) 

socioambiental ter como fator propulsor a atividade desempenhada em propriedade privada; v) a 
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grilagem, entre outros fatores. Esses, por si só, deveriam ser os únicos desafios do pesquisador 

brasileiro. 

No que se refere às publicações da Tabela 3, vê-se que é possível encontrar sinergia 

entre várias áreas em um único artigo. Logo, o que é possível dizer que o docente acertou em 

trazer temáticas que dialogam com outras grandes áreas, dado que oportuniza ao pesquisador 

do curso interdisciplinar uma visão sistemática dos recursos naturais e sua relação com as 

pessoas e o meio ambiente artificial. 

Então, por ser interdisciplinar, a disciplina tem a importância de trazer variadas temáticas 

para a discussão e, assim, ampliar a gama de leitura e conhecimento dos discentes. Nesse 

sentido, “a palavra interdisciplinaridade pode ser aplicada a uma grande diversidade de 

pesquisas conduzidas em realidades diferentes” (RAYNAUT, 2011, p. 88). 

Apesar disso, a cobrança para a produção científica ainda perdura devido ao critério de 

avaliação dos programas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), cuja modificação na ficha de avaliação no ano de 2018, permitiu a inserção da 

qualidade do artigo científico, dissertação e tese pelo corpo discente, a compatibilidade curricular 

do docente ao programa e o impacto das produções na sociedade e a sua internacionalização 

(BRASIL, 2019). Contudo, ainda permanece o critério quantitativo de produção dos discentes e 

isso é exigido em quase todas as disciplinas. Como se produz três artigos com qualidade em um 

mês? Geralmente, é esse o prazo dado pelos docentes após o término da disciplina. 

Além disso, é preciso conciliar as leituras de seu objeto de estudo, escrever o projeto de 

pesquisa para qualificação e, para alguns, o trabalho. Por isso, insiste-se na relevância de conter 

bibliografia que abranja as áreas de pesquisa dos discentes, como mostra a Tabela 2, sem 

dúvidas isso traria produtividade, cooperação e ainda haveria a possibilidade de os 

pesquisadores receberem brainstorming do objeto de pesquisa, aliviaria a pesquisa solitária e a 

falta de diálogo entre pesquisadores tornando o ambiente e as aulas mais propícias à produção 

científica, “não se trata […] de chegar a uma linguagem comum, mas sim de aceitar a 

diversidade: entender o que o outro diz, reconhecer a pertinência de seu questionamento, tentar 

achar pontes de ressonâncias entre a abordagem do outro e a sua própria” (RAYNAUT, 2011, p. 

99). 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

Constitucionalmente, a educação ambiental em todos os níveis de ensino é um dever do 

poder público, bem como a conscientização para a preservação do meio ambiente. Nesse 
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sentido,  tem como princípio ser “[...] instrumento para capacitar a comunidade para que esta 

possa ter participação ativa na defesa do meio ambiente” (RODRIGUES, 2004, p. 411). Mas, 

coube às leis infraconstitucionais trazer a definição, instrumentos e diretrizes. 

Por se tratar de um programa de pós-graduação na área de tecnologia e recursos 

naturais, além de cumprir o Decreto Federal n. 4.281/2002 ao atender a educação ambiental em 

todos os níveis de ensino; o programa qualifica os profissionais para atuar em defesa do meio 

ambiente, visto que os produtos (dissertação ou tese) gerados devem apresentar pesquisa 

empírica. 

No que diz respeito à pesquisa empírica, devem ser voltadas ao desenvolvimento de 

instrumentos e metodologias visando à participação dos interessados na formulação e execução 

de pesquisas relacionadas à política ambiental (RODRIGUES, 2004). Logo, todas as pesquisas 

estarão relacionadas ao meio ambiente (rural, urbano, natural, artificial, trabalho) e aos recursos 

naturais. Assim como, “faculta a preservação de recursos, a reserva de dados, a descoberta de 

informações, a crítica social e política, tendo-se por consequência a politização da sociedade 

[...]” (BITTAR, 2007 p. 137-138). 

A legislação prevê o estudo ambiental pela transdisciplinaridade quando for possível, 

principalmente, nos níveis fundamentais e médio. Enquanto que, para a pós-graduação, a 

interdisciplinaridade é o mais comum, até porque foi criada uma Comissão de Área 

Interdisciplinar (CAInter) da CAPES para formas de trabalho mais inovadoras entre 

pesquisadores de diferentes áreas. No entanto, os docentes também precisam assumir essa 

postura nova ao querer lecionar em um programa interdisciplinar (RAYNAUT, 2011). 

Compreende-se a dificuldade dos docentes em aplicar a metodologia de ensino 

interdisciplinar mesmo que o programa ele tenha esse fim. Pois, cristalizou-se a forma setorial ou 

especialista de ensinar e aprender, isto é, a crescente especialização tornou mais difícil a 

comunicação entre disciplinas (RAYNAUT, 2011). E por causa desse sistema, é que os 

discentes do programa em estudo passam pela mesma situação quando não absorvem o 

conteúdo de artigos de outras áreas. Logo, é uma deficiência conjunta e complexa que tende a 

se perpetuar pela própria dificuldade pessoal e a falta de estímulo que ainda ocorre em nível de 

graduação seja em universidade pública ou faculdades privadas. 

Apesar disso, não é adequado romper de vez com as questões disciplinares, mas tornar 

possível o diálogo entre as disciplinas sem necessariamente aprofundar as teorias. De modo 

que, a interdisciplinaridade não se torne uma exigência inclusive em produções científicas. Por 

outro lado, ofertar aos discentes as possibilidades da interdisciplinaridade desde a graduação 
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tornará possível que ele mesmo durante as suas pesquisas rompa com as barreiras e faça uso 

de outras disciplinas (RAYNAUT, 2011), visto que: 

 

Do ponto de vista pedagógico, a formação dos futuros pesquisadores – em 

particular no âmbito dos programas de pós-graduação interdisciplinares – 

deve dar espaço à aprendizagem da reconstrução crítica dos 

questionamentos e das noções que os cientistas recebem da demanda social 

(RAYNAUT, 2011, p. 98). 

 

Dessa forma, conclui-se que os programas interdisciplinares são em sua maioria 

denominados dessa forma para aceitar discentes de várias formações. Porém o ensino e as 

pesquisas não são de natureza interdisciplinares. Outro complicador se dá em concursos quando 

exigem a titulação dentro da área de formação e não aceitam de programas interdisciplinares, 

mesmo que a pesquisa tenha a convergência com o código da área do concurso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que se percebe é a relativa convergência dos textos escolhidos com o objeto de 

pesquisa dos discentes, principalmente, no que se refere às disciplinas obrigatórias, pois as 

optativas, geralmente, são temáticas. 

Por outro lado, chega-se a conclusão de que não há uma metodologia certa e mais 

eficaz para ser aplicada aos programas de pós-graduações interdisciplinares, é a percepção do 

docente sobre a turma que poderá adaptar a ementa, a bibliografia básica e as formas de 

avaliação. 

Outrossim, a sugestão é de os discentes tenham mais oportunidades em apresentar 

textos sobre o seu objeto de pesquisa ou até mesmo o próprio projeto para que a turma possa 

colaborar com este processo de amadurecimento da escrita e reflexão do que se está a 

pesquisar. Até mesmo porque, o convívio coletivo só será possível no primeiro ano, posto que é 

o tempo dedicado às disciplinas exigidas pelo curso de pós-graduação. 

Ademais, oportunizará que a turma se conheça, o que geralmente não ocorre. Termina-

se uma pós-graduação e não se sabe o que o se produziu e publicou, tanto por parte dos 

docentes quanto dos discentes do programa. 

A fim de minimizar o desconhecimento entre discentes e docentes, segunda proposta é 

do programa manter uma base de dados online (intranet) e física (biblioteca setorial) para que se 

tenha acesso aos títulos publicados pelo programa interdisciplinar. Ademais, os docentes podem 

manter uma sinergia para que as disciplinas alternem em relação às produções de artigos, pois 
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muito são elaborados, mas poucos publicados, dado que o mais importante naquele momento é 

a nota ou conceito de aprovado para que os créditos sejam contabilizados. 

O espaço físico adequando, ergonômico e confortável não deveria compor a lista de 

recomendação, mas diante da realidade do pesquisador brasileiro, é importante destacar que 

programas mais bem conceituados são aqueles que investem em laboratórios de pesquisa, pois 

os discentes se sentem motivados e isso impactará positivamente nas produções científicas. 
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Capítulo 8 

POLUIÇÃO SONORA E QUALIDADE DE VIDA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
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Resumo 
O presente estudo teve como objetivo é apresentar e analisar por meio de revisão sistemática as 
produções acadêmicas de Dissertações e Teses, dos últimos dez anos, sobre a influência da 
Poluição Sonora para a qualidade de vida. Nas buscas realizadas na base de dados escolhida, 
foram encontrados 165 estudos acadêmicos. Depois da leitura dos títulos sobraram 13 textos. 
Após a leitura dos resumos das produções restantes a quantidade diminui para 8 e depois da 
leitura na integra dos textos restantes, os 8 estudos foram mantidos, sendo seis Dissertações de 
Mestrado e duas Teses de Doutorado. As oito produções acadêmicas escolhidas foram 
produzidas em seis Universidades brasileiras, sendo quatro instituições públicas e duas privadas 
confessionais sem fins lucrativos. No que se refere a distribuição dos estudos pela região do 
país, quatro deles são da região Sudeste (todas no estado de São Paulo), dois na região Norte 
(Amazonas e Amapá) um na região Sul (Rio Grande do Sul) e um na região Nordeste (Bahia). 
Não foram encontrados estudos produzidos por instituições de ensino da região Centro Oeste. 
Palavras Chave: Poluição Sonora; Qualidade de vida; Revisão sistemática.  
 

Abstract 
The present study had the objective of presenting and analyzing, through a systematic review, 
the academic productions of Dissertations and Theses of the last ten years on the influence of 
Sound Pollution on quality of life. In the searches performed on the chosen database, 165 
academic studies were found. After reading the titles there were 13 texts. After reading the 
summaries of the remaining productions the quantity decreases to 8 and after reading the whole 
of the remaining texts, the 8 studies were maintained, being six Master Dissertations and two 
Doctoral Theses. The eight academic productions chosen were produced in six Brazilian 
universities, four public institutions and two private non-profit institutions. As regards the 
distribution of the studies by the region of the country, four of them are from the Southeast region 
(all in the state of São Paulo), two in the North region (Amazonas and Amapá) one in the South 
region (Rio Grande do Sul) and one in the Northeast region (Bahia). There were no studies 
produced by educational institutions of the Central West region. 
Keywords: Sound Pollution; Quality of life; Systematic review. 
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INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com problemas referentes a ruídos e barulho existe desde a antiguidade. 

Registros históricos foram encontrados no Egito e na Grécia antigos e no Império Romano que 

essas sociedades já demonstravam o interesse em compreender a relação entre ruídos e sua 

influência na saúde (COSTA et al, 1994, MENDES, 1995; CARMO, 1999).   

Com o desenvolvimento e crescimento das cidades em grandes aglomerações urbanas, 

cada vez mais cresce a proliferação de ruídos sonoros das mais variadas fontes, causando uma 

série de incômodos, causando a chamada poluição sonora, como citado por Dornelles (2012, 

pág. 34): 

Hoje é comum que os habitantes das cidades sofram com diversas 

agressões sonoras como barulho dos motores, buzinas, música alta nos 

carros, veículos de propaganda, anunciantes de lojas, construções, fábricas, 

templos religiosos, animais domésticos ou vizinhos que excedem os níveis de 

ruído suportáveis.  

A poluição sonora pode ser conceituada como sendo “qualquer alteração que ocorra no 

som ambiente em níveis elevados, ou que transgrida as regulamentações vigentes” (CODATO, 

2014, p. 1314).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a poluição sonora é uma das 

três principais prioridades ambientais a serem combatidas para o século XXI, junto com a defesa 

contra a poluição do ar e da água, tanto de rios quanto de oceanos, principalmente aqueles que 

estão ligados diretamente ao aquecimento global (MAGRINI, 1995): 

 
A poluição sonora passou a ser considerada pela OMS (Organização Mundial 
da Saúde), uma das três prioridades ecológicas para a próxima década e diz, 
após aprofundado estudo, que acimas de 70 decibéis o ruído pode causar 
dano à saúde. De modo que, para o ouvido humano funcionar perfeitamente 
até o fim da vida, a intensidade de som a que estão expostos os habitantes 
das metrópoles não poderia ultrapassar os 70 decibéis estabelecidos pela 
Organização Mundial da Saúde (MAGRINI, 1995, p. 20). 

 

Porém segundo Dornelles (2012, pág. 34) a “poluição sonora não traz problemas com 

consequências mundiais como as mudanças climáticas ou a poluição dos rios, não ganha a 

devida proporção da qual os seus malefícios trazem a toda a coletividade nos fóruns 

internacionais, porque os seus efeitos são locais”. 

Além disso, Codato (2014) afirma que, apesar de ser acumulada no meio ambiente, 

como a poluição do ar e dos rios, a poluição sonora ameaça a saúde dos seres humanos e 
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animais por causa da agressão que causam através da frequência de seus ruídos e da pressão 

sonora exercida. 

A literatura é farta em relacionar poluição sonora com diferentes problemas de saúde, 

entre os quais podemos destacar: dificuldade de concentração e memorização, perda auditiva, 

insônia, fadiga, fraqueza, taquicardia, aumento da pressão arterial, dispneia, asfixia, 

complicações estomacais e impotência sexual. Em casos mais graves, a poluição sonora pode 

contribuir como um fator de risco para infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral entre 

outros (CARMO, 1999; DORNELLES, 2012; SILVA et al, 2014).  

Os grupos populacionais mais afetados são os idosos, as crianças e as pessoas que já 

possuem doenças prévias (RAMOS et al 2019). Alguns estudos também apontam que pessoas 

com autismo são também muito mais afetadas com o barulho (GOMES et al, 2008). Além disso, 

animais de estimação sofrem em períodos de festas por conta do barulho de fogos de artifício 

(CAPILÉ et al, 2014). 

Muito da poluição sonora existente nas cidades brasileiras é decorrente de som 

automotivo e de residências em festas e reuniões sociais de lazer. A falta de educação, falta de 

empatia e respeito para com o próximo, muitas vezes aliado ao senso de impunidade e 

insatisfação com a própria situação da vida cotidiana (família, emprego etc), geralmente unida a 

grandes doses de álcool, são alguns dos fatores (CALDAS et al, 1997).  

Além disso, criou-se uma cultura em que crianças acabam aprendendo esse hábito e se 

acostumam desde muito novos com poluição sonora produzida no seio da família e muitas vezes 

já apresentam perda auditiva ou outros sintomas, mesmo antes de ter idade para entrar no 

mercado de trabalho (JORGE JUNIOR et al, 1996). 

Independente de gênero ou gosto musical, alta quantidade de decibéis, muitas vezes 

unidas a violentas “batidas” dos graves potentes dos aparelhos de som estilo “pancadão” por 

longo tempo, agem como instrumento de tortura. Alguns estudos apresentam registros do uso de 

música em volumes altos como elemento de tortura em guerras e interrogatórios (CUSICK, 2006; 

GRANT, 2013). 

As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 10151 de junho 

de 2000 sobre a “Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade – Procedimento”, apresentam os limites de ruído que são definidos pela Lei de 

Zoneamento (BRASIL, 2000). A aferição é feita através de um aparelho chamado decibelímetro. 

A poluição sonora é realidade no mundo todo. Entretanto, a fonte geradora e a rigidez 

das leis variam. Na Europa por exemplo, em que as leis são mais severas contra poluição 

sonora, alguns estudos apontam que o problema principal se refere ao tráfego de carros, trens e 
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aviões. No Brasil ainda há problemas de poluição sonora relacionada a bares, casas noturnas, 

templos religiosos, lojas, residência de vizinhos etc. Algo praticamente superado nas nações do 

velho continente (RAMOS et al 2019; MAGRINI, 1995). 

Por conta de tudo que foi apresentado, justificando a relevância do tema apresentado, o 

objetivo desse artigo é apresentar e analisar por meio de revisão sistemática as produções 

acadêmicas de Dissertações e Teses, dos últimos dez anos, sobre a influência da Poluição 

Sonora para a qualidade de vida. 

 

METODOLOGIA 

 

A técnica metodológica escolhida para este artigo foi a revisão de literatura do tipo 

sistemática que segundo De-la-Torre-Ugarte-Guanilo et al (2011) visa “identificar os estudos 

sobre um tema em questão, aplicando métodos explícitos e sistematizados de busca; avaliar a 

qualidade e validade desses estudos, assim como sua aplicabilidade no contexto onde as 

mudanças serão implementadas” (pág. 1261).  

De acordo com Sampaio e Mancini (2007) a revisão sistemática pode ser utilizada em 

estudos produzidos em diversos campos do saber. E ainda segundo os mesmos autores: 

 

Ao viabilizarem, de forma clara e explícita, um resumo de todos os estudos 

sobre determinada intervenção, as revisões sistemáticas nos permitem 

incorporar um espectro maior de resultados relevantes, ao invés de limitar as 

nossas conclusões à leitura de somente alguns artigos. Outras vantagens 

incluem a possibilidade de avaliação da consistência e generalização dos 

resultados entre populações ou grupos clínicos, bem como especificidades e 

variações de protocolos de tratamento (SAMPAIO; MANCINI, 2007, pág. 84). 

 

Muñoz et al (2002) descreve os passos a serem executados para uma revisão 

sistemática satisfatória. Em primeiro é necessário delimitar um tema específico, as palavras 

chave e os critérios de inclusão. Em seguida é preciso selecionar a(s) base(s) de dados para a 

busca dos textos que irão integrar a revisão, onde serão inseridas as palavras chave. Após isso 

são eliminados os textos que não seguem os critérios estabelecidos, através de leitura dos 

títulos, dos resumos e dos textos na integra. 

Por fim, após a delimitação de quais os textos que serão integrados a amostra final da 

revisão, serão feitos as análises dos estudos selecionados, através de uma apresentação 
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resumida, mas ao mesmo tempo trazendo informações pertinentes para os leitores e que 

ajudarão em futuras pesquisas sobre o tema.  

Os autores na discussão, necessitam abordar alguns aspectos, tais como: “limitações 

metodológicas e qualidade dos artigos incluídos na pesquisa, significância dos efeitos 

observados, consistência desses efeitos através dos diferentes estudos” (MUÑOZ et al, 2002, 

pág. 4). 

De acordo com Medina e Pailaquilén (2010) a técnica da revisão sistemática vem sendo 

largamente utilizada nos estudos mais atuais, sendo utilizada como uma das principais 

alternativas em contraponto aos já consagrados tipos de revisão de literatura tradicionais.  

O levantamento foi feito em estudos acadêmicos indexados no Portal de Teses e 

Dissertações da CAPES, no dia 15 de março de 2019, tendo como critérios de inclusão estudos 

acadêmicos defendidos nos últimos dez anos (2009 – 2018), em idioma português e utilizando a 

palavra chave “Poluição sonora”.  

Nas buscas realizadas na base de dados escolhida, foram encontrados 165 estudos 

acadêmicos. Depois da leitura dos títulos sobraram 13 textos. Após a leitura dos resumos das 

produções restantes a quantidade diminui para 8 e depois da leitura na integra dos textos 

restantes, os 8 estudos foram mantidos, sendo seis Dissertações de Mestrado e duas Teses de 

Doutorado.  

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
A amostra final que serviu de dados para a análise desse artigo foi composta por oito 

estudos acadêmicos, sendo seis Dissertações de Mestrado e duas Teses de Doutorado. A tabela 

do quadro 01 resume algumas informações sobre os trabalhos acadêmicos selecionados. 

 
Quadro 1 – Descrição dos textos acadêmicos selecionados. 
Título Autor Ano Tipo Universidade 

Análise da exposição e percepção da poluição 
sonora de polo gerador de viagens: 

o caso do espaço multi - eventos na cidade de 
Petrolina/PE 

Jorge Tadeu 
Nogueira Nunes 

2008 Dissertação Universidade 
Federal da 

Bahia 

Incômodo em relação ao ruído urbano entre 
trabalhadores de estabelecimentos comerciais no 

município de São Paulo 

Andrea Petian 2008 Tese Universidade 
de São Paulo 

Espacialização do crime ambiental de 
poluição sonora na área urbana de 

Manaus-AM 

Kelso Wesley 
Souza da Silva 

2010 Dissertação Universidade 
Federal do 
Amazonas 

Poluição sonora no meio ambiente urbano: perspectivas 
na rua Gonçalves Chaves no município de Pelotas - RS 

Vinicius Castro 
da Silva 

2010 Dissertação Universidade 
Católica de 

Pelotas 
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Poluição sonora urbana: principais fontes. 

Aspectos jurídicos e técnicos 
Daniel 

Fernando 
Bondarenco 

Zajarkiewicch 

2010 Dissertação Pontifícia 
Universidade 

Católica de São 
Paulo 

 A poluição sonora no centro comercial de Macapá e a 
necessidade de educação ambiental 

Alessandro De 
Araújo Pimentel 

2011 Dissertação Universidade 
Federal do 

Amapá 

Poluição sonora no município de São Paulo: avaliação 
do ruído e o impacto da exposição na saúde da 

população 

Karina Mary de 
Paiva Vianna 

2014 Tese Universidade 
de São Paulo 

O mapa de ruído como instrumento de planejamento: o 
caso da poluição sonora causada pelos automóveis no 

município de São Paulo 

Maikon Ivan 
Palma 

2018 Dissertação Universidade 
de São Paulo 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

As oito produções acadêmicas escolhidas foram produzidas em seis Universidades 

brasileiras, sendo quatro instituições públicas e duas privadas confessionais sem fins lucrativos. 

No que se refere a distribuição dos estudos pela região do país, quatro deles são da região 

Sudeste (todas no estado de São Paulo), dois na região Norte (Amazonas e Amapá) um na 

região Sul (Rio Grande do Sul) e um na região Nordeste (Bahia). Não foram encontrados 

estudos produzidos por instituições de ensino da região Centro Oeste. 

As produções acadêmicas foram produzidas em diversos programas de Pós-graduação. 

As duas teses foram desenvolvidas respectivamente na área de Patologia e Epidemiologia. As 

dissertações foram nas seguintes áreas: Direito; Política Social; Engenharia Ambiental Urbana; 

Direito Ambiental e Políticas Sociais; Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia.   

O primeiro estudo analisado foi a dissertação de Nunes (2008) que proporcionou um 

estudo preliminar no espaço Multi-Eventos – Bodódromo na cidade de Petrolina /PE 

desenvolvido a partir de um mapeamento ambiental acústico para analisar o nível de 

intensidade, exposição e percepção da poluição sonora e ruídos de um Polo Gerador de Viagem 

– PGV. Na análise do nível de exposição e de intensidade de ruído, desse PGV, foram utilizadas 

medições in loco por meio de dois equipamentos de medição de Nível de Pressão Sonora – NPS 

padrão: o Dosímetro e Decibelímetro. Participaram deste estudo trabalhadores e residentes dos 

respectivos empreendimentos (Multi-Eventos - Bodódromo), o instrumento de pesquisa aplicado 

foi o questionário para avaliar a percepção do ruído provocado neste local de influência. Conclui-

se que, esta pesquisa possibilita um norteio para subsidiar a elaboração de Estudos de Impactos 

de Vizinhança – EIV de futuros empreendimentos que exerçam uma forte atração de viagem no 

meio ambiente urbano, os chamados Pólos Geradores de Viagens – PGV’s. 

A pesquisa de Petian (2008) objetivou mensurar a predominância do incômodo causado 

pelo ruído em trabalhadores de estabelecimentos comerciais na cidade de São Paulo. Além 
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disso buscou identificar o conhecimento dos trabalhadores do comercio em relação ao ruído 

urbano e os fatores sociodemográficos associados ao incômodo, ao conhecimento e a opinião 

em relação ao ruído urbano. Trata-se de um estudo transversal, tendo um público com 400 

pessoas, entre homens e mulheres com idade de 18 e 89 anos, sendo a mediana de 31 anos, 

60% dos pesquisados tinham nível escolar completo ou incompleto, onde 59% dos entrevistados 

eram do sexo feminino. O público alvo trabalhadores que atuam no comercio na zona central do 

município de São Pulo. Foi utilizado o instrumento tipo questionário que discorria sobre questões 

s socioambientais, ruído e aspectos relacionados aos incômodos por ele causados.  

As entrevistas foram realizadas no próprio local de trabalho dos envolvidos na pesquisa, 

no horário da atividade laboral. Além disso, foi mensurado o nível de pressão sonora no posto de 

trabalho, em um estabelecimento de cada rua visitada. Saliente-se que 46% eram do setor de 

moda e 44% exerciam a função de balconista. Dentre os resultados encontrados, o ruído 

aparece em quarto colocado em incômodos no município e destacamos que os achados 

denotam que o ruído está em primeiro lugar no que tange a incômodo no local de trabalho e na 

residência. Do total, 65,75% achavam o local de trabalho ruidoso e 62,5% se mostraram 

incomodados com ruído neste local. De acordo com o estudo, o ruído interfere na atividade 

laboral de 43% desses trabalhadores, destacamos que o principal ruído é principal falar ao 

telefone (54%). Na opinião dos trabalhadores, problemas causados ou agravados pelo ruído 

foram: perda auditiva, (72%), estresse (29%), irritabilidade (9%), dor de cabeça (7%), nervosismo 

(3%) e alterações do sono (1%). A maioria dos entrevistados referiu ter boa audição (96%). O 

sexo masculino e o maior nível de escolaridade se mostraram associados ao fato de o 

trabalhador referir que o local de trabalho era ruidoso.  

Diante dos achados, podemos inferir que a prevalência de trabalhadores que exercem 

sua função laboral em estabelecimentos comerciais no município de São Paulo que referiram 

incômodo relacionado ao ruído no local de trabalho foi estimada em 62,5%. Elencaram que o 

local de trabalho era ruidoso 65,75% trabalhadores e, o ruído do tráfego no local de trabalho 

incomodou 62% trabalhadores. Com os resultados deste estudo podemos destacar que os 

trabalhadores conheciam tanto o risco físico do ruído, quanto as consequências que o mesmo 

pode causar. Nos relatos, percebe-se que os ruídos podem causar danos como: estresse, perda 

auditiva e irritabilidade, comprometendo a saúde destas pessoas. 

Silva (2010a) objetivou em seu estudo mostrar a espacialização das ocorrências de 

poluição sonora na área urbana de Manaus-AM, num recorte temporal de 2004 a 2008, onde os 

dados foram fornecidos pelo Ministério Público do Amazonas e pela Vara Especializada de Meio 

Ambiente e Questões Agrárias. Propõe-se também a verificar a existência de relações entre a 
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distribuição espacial destas ocorrências e os indicadores de desenvolvimento humano, expondo 

análises que permitam melhor compreensão das características, causas e efeitos do mesmo 

sobre a sociedade. Os achados deste trabalho apontam para o constante aumento da poluição 

sonora entre os crimes ambientais presentes na área urbana de Manaus e sinaliza sua grande 

disseminação em todas as zonas administrativas da cidade, apontando para o agravamento do 

problema a curto prazo. 

Silva (2010b) O presente estudo tem por objetivo analisar a relação provocada pela 

sociedade contemporânea ao meio ambiente. Bem como perceber os elevados índices de ruídos 

(empreendimentos causando poluição sonora) em grande percentual de concentração de 

população em zona urbana. O método utilizado foi a revisão de literatura. O estudo denota as 

tendências da humanidade perante o sistema ecológico, bem como o interesse nos recursos 

naturais para o desenvolvimento político e econômico da civilização. Narra também o interesse 

na preservação ambiental que é uma garantia social do ser humano. Os instrumentos de 

proteção ao equilíbrio do ecossistema foram descritos dentro de um contexto de zoneamento 

ambiental. Aborda ainda estudos de casos de como os agentes do judiciário tem enfrentado esta 

problemática de situações causadas por atividades potencialmente poluidoras, sobretudo no 

campo do ruído ao aos vários espaços na sociedade.  

No estudo de Zajarkiewicch (2010) teve por objetivo compreender como a Política 

Nacional do Meio Ambiente, os entes federal, estadual e municipal, além das Resoluções do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente-CONAMA, estatuto das cidades lidam com a poluição 

sonora. Sabe-se que os sons são ruídos são inerentes a sociedade. Com o advento da 

revolução industrial ocasionou um problema de saúde pública, tendo efeitos negativos na 

audição, extra auditivo e demais consequências associadas.  

A pesquisa foi um estudo das principais fontes de poluição sonora, fontes móveis e 

fixas: veículos, aeronaves, lazer, indústrias e cultos religiosos. Conclui-se acerca dos 

achados que o Poder Público, Ministério Púbico e a coletividade têm grande 

responsabilidade para efetivação quanto a efetivação de políticas públicas efetivas para 

preservação do meio ambiente e no controle dos abusos oriundos da poluição sonora. 

O trabalho de Pimentel (2011) aborda a questão da poluição sonora, um fenômeno 

tipicamente urbano, que cada vez mais a vida das pessoas nos centros urbanos, inclusive 

Macapá. O estudo tem por objetivo verificar qual a percepção das pessoas que trabalham e 

frequentam o centro comercial macapaense, quanto ao incômodo causado pelo excesso de 

ruídos, bem como as medidas tomadas pelos órgãos estaduais e municipais sobre essa 
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realidade. Acerca dos métodos, participaram da pesquisa 100 pessoas que trabalham no centro 

comercial da cidade de Macapá.  

O estudo foi instrumentalizado pela aplicação de questionários que discorriam sobre a 

percepção do excesso de ruídos, bem como as medidas que os órgãos fiscalizadores executam 

frente a essa problemática. Frente ao estudo, conclui-se que a poluição sonora é um agravante 

no centro comercial amapaense, sendo as atividades no comercio e trânsito os maiores vilões 

quanto aos incômodos auditivos. Mesmo existindo marco regulatório legal para o combate da 

poluição sonora, apenas a fiscalização não consegue resolver o problema, a pesquisa sugere 

que se faz necessário que sejam postas em prática propostas voltadas para conscientização, 

prevenção e educação ambiental para minimizar os efeitos oriundos deste desagravo acima 

citado. 

A pesquisa de Vianna (2014) teve por finalidade avaliar a situação acústica do Distrito de 

Pinheiros, São Paulo, bem como os impactos na saúde destes residentes frente a exposição ao 

ruído. Para o autor a urbanização e industrialização são processos que alavancam o aumento 

nos níveis de ruídos na sociedade. Isso tem implicado negativamente na qualidade na qualidade 

acústica urbana, devido às múltiplas fontes de ruídos que ocorrem diariamente.  

O estudo foi norteado em duas etapas: (1) avaliação do ruído no distrito em estudo e 

elaboração de mapas de ruído, usando os instrumentos software Predictor 8.11, em áreas 

selecionadas como expostas e não expostas ao ruído do tráfego rodoviário; além de realizar (2) 

avaliação dos efeitos na saúde da população residente no distrito, por meio de um inquérito 

domiciliar com a população residente no distrito. Foram realizadas análises estatísticas usando o 

Teste Qui-quadrado e a Regressão Logística Múltipla. Os resultados demonstram 75 pontos 

avaliados, contabilizando 20h de medição. Sendo realizadas 225 entrevistas para avaliação do 

tema proposto pelo estudo em foco. Em todos os pontos, os níveis de ruído superam os limites 

estabelecidos pela legislação. Nas áreas expostas, a situação acústica caracteriza a existência 

de poluição sonora. Observa-se que existe relação direta entre perceber o ruído de tráfego, 

moradia em ambiente ruidoso e incomodo deste ruído em atividades como assistir tv, descansar, 

conversar ou realizar tarefas comum.   

Os fatores associados a morar nas áreas não expostas ao ruído do tráfego foram: 

incômodo com o ruído de vizinhança e qualidade do sono regular/ruim. Em síntese, o presente 

estudo representa um avanço metodológico na mensuração do ruído urbano, que buscou 

produzir dados confiáveis e comparáveis em nível local e global. Os resultados referentes aos 

efeitos na saúde da população elencam sobre a real importância de se reajustar as políticas 
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públicas brasileiras visando a realização de ações direcionadas à prevenção, gestão e 

monitoramento do ruído no espaço urbano. 

A pesquisa de Palma (2018) teve como foco avaliar os ruídos causados pelos 

automóveis nos receptores da Macroárea de Estruturação Metropolitana Arco Tietê, no município 

de São Paulo. A justifica está no fato de que a poluição sonora causada através do movimento 

de automóveis no trânsito das cidades é um dos grandes problemas de cunho ambiental, sendo 

um desagravo a saúde pública na sociedade. No estudo, é demonstrado um mapeamento do 

ruído para planejamento e gestão urbana, sobretudo, onde intervenções podem ser viabilizadas, 

devido o adensamento populacional e ruídos. Para realização deste mapeamento de ruído no 

local supracitado pela pesquisa, foi utilizado como instrumentos para coleta de dados, sendo: o 

programa EMME-2 da Companhia de Engenharia de Trafego (CET) e os dados de tráfego dos 

ônibus urbanos da São Paulo Transportes (SPTrans).  

Neste sentido, constata-se que o estudo possibilita conhecer a área alvo e como a 

poluição sonora, criada através do trafego de transportes atuam negativamente na questão 

ambiental. Além disso, como as intervenções podem está sendo norteadas por meio de 

legislação como a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, plano diretor, podendo permitir 

uma atuação adequada diante dos achados em detrimento ao mapeamento de ruído nas áreas 

sensíveis e de conflito quanto a poluição sonora. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomamos aqui o objetivo deste artigo que foi apresentar e analisar por meio de 

revisão sistemática as produções acadêmicas, especificamente Dissertações e Teses, dos 

últimos dez anos, sobre a influência da Poluição Sonora para a qualidade de vida. 

Os dados evidenciam que 50% das pesquisas analisadas foram produzidas por 

Instituições de ensino da região sudeste, especificamente do estado de São Paulo. Porém 

nenhuma Dissertação ou Tese referente ao tema foi, nesta revisão sistemática, foi representada 

por instituições da região Centro Oeste. 

Destas Universidades, quatro são instituições públicas, sendo três federais e uma 

estadual e duas instituição privada filantrópicas. Deste universo, destaque para a Universidade 

de São Paulo com três pesquisas. 

No que diz respeito a poluição sonora e qualidade de vida, foi observado que os estudos 

foram produzidos em diferentes programas de pós-graduação, com destaque para as áreas de 

saúde, de direito, de política e de engenharia. Essa grande variedade de áreas demonstra a 
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importância que esse tema tem para a sociedade e como diversos pesquisadores de campos de 

pesquisa tão diversos podem trazer importantes contribuições.  

 Deste modo é importante que outros estudos sejam produzidos, haja vista a pertinência 

do tema da poluição sonora e seu combate de forma continuo rígida, visando a garantia da 

qualidade física e mental da comunidade. 
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Capítulo 9 

PRODUÇÃO DE QUITOSANA A PARTIR DA QUITINA EXTRAÍDA DE EXOESQUELETO DE 

CRUSTÁCEOS COMO ALTERNATIVA PARA ADSORÇÃO DE ÓLEOS 
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6 Daniel Henrique Breda Binoti 

 

Resumo 
Tecnologias colocam ao alcance das sondas de perfuração, os lençóis de petróleo, em lâminas 
d'água. A quitosana, produzida a partir de quitina de exoesqueleto de crustáceos, pode adsorver 
de 4 a 5 vezes o seu peso em gordura, tornando viável sua aplicação para fabricação de boias 
de contenção de óleo e substâncias petrolíferas, podendo ser utilizada como material de 
resposta em casos de vazamentos, sendo este o foco desta pesquisa, devida a atividade de 
pesca desenvolvida em grande escala no estado do Espírito Santo. Foram realizadas as etapas 
de desmineralização, desproteinação, despigmentação, desacetilação e secagem, obtendo uma 
massa final de aproximadamente 22,4678 gramas de quitosana, conferindo um rendimento final 
de 17,51%. Quando utilizada no processo de adsorção de óleos, apresentou adsorvidade em 
torno de 600% em relação ao valor da massa inicial da quitosana impura utilizada. 
 
Palavras-Chave: Meio Ambiente; Quitina; Quitosana; Sustentabilidade Ambiental. 
 
Abstract 
Technologies put oil sheets within reach of drilling rigs in water depths. Chitosan, produced from 
chitin of crustacean exoskeleton, can adsorb 4 to 5 times its weight in fat, making its application 
viable for the manufacture of oil and oil containment buoys viable, and can be used as response 
material in cases of leaks, this being the focus of this research, due to the fishing activity 
developed on a large scale in the state of Espírito Santo. The demineralization, deproteination, 
depigmentation, deacetylation and drying steps were carried out, obtaining a final mass of 
approximately 22,4678 grams of chitosan, giving a final yield of 17,51%. When used in the oil 
adsorption process, it showed adsorbability around 600% in relation to the value of the initial 
mass of the impure chitosan used. 
 
Keywords: Environment; Chitin; Chitosan; Environmental Sustainability. 
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1. Introdução 

 

A quitina é um polímero natural considerado o segundo mais abundante na natureza, 

perdendo apenas para a celulose; é insolúvel e possui cadeia linear que dispõe de unidades de 

glicosamina acetiladas e desacetiladas em diferentes etapas ao longo de sua cadeia. Sua forma 

estrutural é 2- acetamida-2-desoxi-D- glicopiranose e 2-amino-2-deso-D-glicopiranase, dímero 

que constitui a quitina, principal material que compões o exoesqueleto de crustáceos em 

concentrações que podem variar entre 15 a 20% de acordo com as características dos 

crustáceos, ou habitat onde ele se desenvolveu. Em geral, ela é encontrada associada a uma 

porção de proteína, mineral e pigmento, sendo também encontrados em outros seres vivos, 

como insetos, fungos e alguns tipos de algas (CAMPANA-FILHO et. al, 2007). 

Uma das características da quitina é a capacidade de se unir formando microfibras. Essa 

capacidade esta atribuída a atração exercida por suas cadeias, cujos grupamentos acetamidas e 

hidroxila se unem por ligação de hidrogênio. Análises realizadas a partir de difração de raios-X 

comprovam poliformismo presente na cadeia da quitina, apresentando três estruturas cristalinas 

a, b, c, e em cada forma elas se diferem em relação ao número de cadeia por células, grau de 

hidratação e tamanho de unidades (SILVA, 2007). 

Atualmente, a atividade decorrente da cadeia petrolífera movimenta a economia global. 

Mas apesar de todo esse benefício para a economia, traz prejuízos ao meio no qual as 

atividades são exercidas, visto que limitam as atividades pesqueiras em um litoral cuja pesca é 

uma importante fonte de renda. 

 Embora a quitosana seja uma substância de elevado valor comercial - em média 

U$112,00/grama, quando pura – a proposta de produção de adsorventes de contenção de 

vazamentos de óleos apresenta bom custo-benefício pela eficiência desta aplicação, haja vista 

que os custos de acidentes ambientais, tanto para a indústria de exploração quanto para a 

natureza, apresentam custos consideravelmente mais elevados.  

Outro benefício é gerar uma nova fonte de renda aos pescadores, que em função de 

atividades sísmicas e riscos físicos sentem-se oprimidos pela indústria petrolífera, limitam os 

espaços aos pescadores e reduz bruscamente sua fonte de renda, além de ser uma opção 

sustentável para a redução da quantidade de resíduo descartado no meio ambiente. 

Sua aplicação como boia de contenção para recuperação de óleos foi o foco da 

pesquisa. Com isso, buscou-se, com este trabalho, solucionar a forma como ocorre o descarte 

dos resíduos de camarão e lagosta gerados pelas indústrias que fazem o beneficiamento desses 

materiais, direcionando-o ao setor petrolífero, que requer alternativas que minimizem os 
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impactos causados pelas suas atividades. 

 

2. Referencial Teórico 

 

A pesca de camarão e lagosta tem valores representativos no país, devido seu elevado 

valor comercial e um mercado consumidor garantido. Segundo o último Boletim Estatístico da 

Pesca e Aquicultura (2011), a produção marítima de camarão e lagosta para o ano de 2010 foi 

respectivamente de 38.373 t e 7.027 t, a produção total de crustáceos representa 10,6% da 

produção total de pescado no país. 

A destinação correta dos resíduos da Pesca e Aquicultura, bem comoo aproveitamento 

integral do pescado tanto da pesca extrativa quanto da aquicultura, figura atualmente entre os 

principais desafios de suas cadeias produtivas, principalmente quando referido à 

sustentabilidade destas atividades (SEBRAE, 2010). 

 

Derrames de óleo no mar: Causas e estatísticas. 

 

A Tabela 1 relaciona derrames por operações, acidentes e outras causas 

desconhecidas. Os dados mostram que os derrames são mais frequentes do que é imaginado, 

no entanto na maioria dos casos essas informações não são amplamente divulgadas. 

 

Tabela 1 – Derrames de óleo no mar por causa de derramamento (1970-2018). 

 Carga / Descarga Abastecimento Outras 

operações 

Causas 

Desconhecidas 

Colisão 5 0 61 299 

Aterramento 0 0 27 244 

Falha de colina 37 4 15 45 

Falha de 

equipamento 

147 7 17 39 

Outros 98 13 37 28 

Desconhecidos 99 9 14 81 

Total 395 33 185 762 

Percentual (%) 29 2 14 55 

Fonte: ITOPF (2019) 
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A Tabela 2 mostra um histórico dos derrames de óleo no mar de 1989 a 2018, 

classificando os derrames por quantidade por ano, de 7 a 700 toneladas e acima de 700 

toneladas. 

Tabela 2 – Histórico de derrames de óleo no mar nos últimos 30 anos. 

Ano 7-700 ton >700 ton Ano 7-700 ton > 700 ton 

1989 32 13 2004 14 04 

1990 51 14 2005 22 3 

1991 29 07 2006 12 4 

1992 31 10 2007 12 3 

1993 31 11 2008 7 1 

1994 26 09 2009 7 2 

1995 20 03 2010 5 4 

1996 20 03 2011 4 1 

1997 28 10 2012 7 0 

1998 25 05 2013 5 3 

1999 19 06 2014 4 1 

2000 19 04 2015 6 2 

2001 16 03 2016 4 1 

2002 12 03 2017 4 2 

2003 12 03 2018 3 3 

Fonte: ITOPF (2019) 

 

Principais problemas enfrentados com os derrames 

 

São considerados ecossitemas costeiros: maguezais, marismas, praias, recife de coral, 

costões rochosos e planícies de mares. Esses ecossistemas são os mais prejudicados com os 

vazamentos de óleo, visto que na maioria das vezes os vazamentos ocorrem nos ambientes 

costeiros, onde há a atracação de navios e atividades de carga e descarga, onde os mais 

sensíveis a vazamentos são os manguezais e recifes de corais. 

Michel et al. (2005) e Michel, Henry e Thumm (2002) afirmam que o petróleo constitui um 

poluente que, após contato, pode persistir no ambiente por um longo período em razão da lenta 

biodegradação dos hidrocarbonetos. Maranho et al. (2006) citam que os hidrocarbonetos 
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presentes no petróleo produzem efeitos nocivos tanto a fauna quanto a flora local e, além disso, 

a inibição da germinação e a diminuição do crescimento vegetal, bem como a morte das plantas 

são indicadores da toxicidade dos hidrocarbonetos. 

 

Tipo e quantidade de óleo derramado. 

 

O óleo é uma mistura complexa envolvendo várias substâncias químicas, sendo 

classificado conforme a Tabela 3. De acordo com sua constituição, podem ter diferentes 

características físicas, químicas e toxicológicas as quais se alteram ao longo do tempo, quando 

presentes no ambiente marinho. O conjunto dessas alterações faz parte de um processo 

chamado intemperismo do óleo.  

 

Tabela 3 – classificação dos tipos de óleos. 

Grupo Densidade API Composição Persistência 

I < 0,8 >45 Leve 1 – 2 dias 

II 0,80 a 0,85 35 a 45 Leve 3 – 4 dias 

III 0,80 a 0,95 17,5 a 35 Pesado 5 – 7 dias 

IV >0,95 < 17,5 Pesado > - 7 dias 

Fonte: ITOPF (2019) 

Os óleos mais leves causam pouco impacto visual, mas são altamente tóxicos, pois 

contém uma grande quantidade de compostos aromáticos. Os óleos mais pesados, por outro 

lado, apesar de serem menos tóxicos, causam maior impacto visual e decorrente disso causa o 

recobrimento dos ecossistemas costeiros, e, quando são salinizadas as manchas em alto mar, 

ocorre o recobrimento do fundo do mar, matando algumas pequenas espécies de crustáceos e 

microrganismos existentes nesses ambientes, uma vez que a luz é impedida de penetrar no 

oceano.  

A Tabela 4 apresenta a classificação dos hidrocarbonetos conforme seus respectivos 

pesos moleculares. 

Tabela 4 – Classificação dos hidrocarbonetos de acordo com peso molecular. 

Composto Molecular (peso) 

Baixo Médio Pesado 

C1 á C10 C11 á C22 C23 

Fonte: ITOPF (2019). 
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Os hidrocarbonetos são os compostos utilizados como indicadores de poluição por 

petróleo, devido sua predominância na composição desta substância. No entanto, os 

hidrocarbonetos não estão presentes apenas no petróleo, ocorrem normalmente como produto 

da biossíntese da maioria das plantas e animais. Produtos refinados como gasolina, diesel, óleos 

lubrificantes, querosene, óleo combustível contém os mesmos compostos que o petróleo, mas 

com um intervalo de pontos de ebulição mais restrito. Em geral, os óleos são classificados como 

não persistentes, que são os que tendem a desaparecer rapidamente da superfície do mar; e 

persistentes, que dissipam mais vagarosamente (óleos crus). A persistência depende de sua 

gravidade específica que é a sua densidade em relação à água pura (CETESB, 200-?). 

O contato dos organismos com frações tóxicas do óleo pode levar à morte por 

intoxicação, especialmente associada às frações de compostos aromáticos. Entre os 

componentes mais tóxicos estão o benzeno, tolueno e xileno. Estas substâncias apresentam 

considerável solubilidade em água (especialmente o benzeno), o que torna os organismos 

marinhos mais vulneráveis uma vez que absorvem estes contaminantes pelos tecidos, 

brânquias, por ingestão direta da água ou de alimento contaminado (VIEIRA, 2004). 

 

Quitosana como alternativa para a indústria pesqueira e petrolífera 

 

Pela necessidade de estabelecer estratégias de prevenção aos impactos ambientais 

gerados por portos, instalações portuárias, terminais, dutos, plataforma e suas instalações de 

apoio, criou-se a RESOLUÇÃO CONAMA n° 398, de 11 de junho de 2008 Publicada no DOU nº 

111, de 12 de junho de 2008, Seção 1, páginas 101-104, que trata sobre a GESTÃO DE 

RESÍDUOS E PRODUTOS PERIGOSOS, que “Dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de 

Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, 

originados em portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, 

plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e 

instalações similares, e orienta a sua elaboração” (CONAMA, 2008). O Anexo I desta Resolução 

discorre sobre o Conteúdo Mínimo do Plano de Emergência Individual, e define que o mesmo 

deve conter informações como equipamentos e materiais de resposta e procedimentos 

operacionais de resposta, em caso de acidentes. 

A obtenção de quitosana através da quitina extraída de exoesqueletos de crustáceos é 

uma proposta de disponibilização sustentável diante das formas regulamentadas por legislações 

e normas vigentes. Devido à alta densidade de cargas positivas do polímero, a quitosana atrai e 

se liga aos lipídios (moléculas de gordura de natureza negativa), e, como uma “esponja”, ela 
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pode adsorver de 4 a 5 vezes o seu peso em gordura (AZEVEDO et al, 2007). Esta propriedade 

viabiliza sua utilização para fabricação de boias de contenção de óleo e substâncias petrolíferas, 

podendo ser utilizada como material de resposta em casos de vazamentos.  

Como já mencionado, a quitosana é retirada do exoesqueleto de crustáceos. Este 

material está relacionado diretamente tanto ao ramo petroleiro quanto à atividade de pescado, 

uma vez que as grandes plataformas de petróleo inibem as áreas de pesca; já na indústria 

pesqueira, esse material é rejeitado e descartado no ambiente. 

A produção de quitosana a partir da quitinaextraída de exoesqueletos de crustáceos foi 

pensada como alternativa para a aquicultura, que destinaria este material como subproduto para 

gerar renda aos pescadores, e, além disso, aplicar a substância na solução de um problema 

ambiental. 

 

3.       Procedimentos Metodológicos  

 

Para iniciar esse trabalho realizou-se uma pesquisa bibliográfica em periódicos CAPES, 

livros, Google Acadêmico, Scielo, pesquisa de campo e ensaios laboratoriais, buscando 

caracterizar os problemas ocasionados à pesca da nossa região pela exploração de petróleo e a 

melhor alternativa de disponibilização dos resíduos gerados de beneficiamento de crustáceos, 

que chega a ser da ordem de 39 mil toneladas/ano no Brasil (CRAVEIRO, 1998). Após a 

caracterização destes problemas, iniciou-se o trabalho coletando o material, obtido com 

pescadores do município de Itapemirim – Espírito Santo, em 23 de janeiro de 2014. 

No laboratório do Centro Universitário São Camilo – ES, os resíduos coletados foram 

submetidos a processos para a obtenção da quitina, a partir de exoesqueletos descarnados com 

auxílio de pinças e espátulas, secos sob ventilação em estufas a temperatura ambiente. A 

amostra preparada foi então desmineralizada sob adição de solução de ácido clorídrico 1 M, com 

agitação constante em chapa de aquecimento a 30°C. Feito isso, a amostra passou pelo 

processo de desproteinação, sob ação de solução aquosa de hidróxido de sódio a 15%m/v a 

30°C, com agitação constante em chapa de aquecimento. 

O processo de despigmentação, por sua vez, consiste em retirar todo o pigmento do 

exoesqueleto, e é realizado em refluxo utilizando como solvente de arraste o etanol em soxhlet, 

com solução de hipoclorito de sódio com 3% de cloro ativo, sob chapa de aquecimento, com 

temperatura constante de 45°C. Após estes processos é obtida a quitina impura. Todos os 

processos foram seguidos de lavagem até pH neutro.Por fim, realizou-se o processo de 

desacetilação, convertendo a quitina obtida em quitosana, pela reação de solução aquosa 
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alcalina contendo hidróxido de sódio 45 % e 0,5 % de Tetrahidroboreto de sódio.  

A densidade da quitosana final foi determinada pelo método de Arquimedes, em seguida 

a amostra foi submetida a espectrometria de RMN, possibilitando uma discussão sobre os tipos 

de carbonos e hidrogênios. O último processo foi a espectrometria de infravermelho, pelos quais 

se observaram as bandas características dos grupos funcionais. Assim, podemos identificar os 

grupamentos aminas característicos da quitosana. 

A figura “a” mostra um dos materiais utilizados na fabricação do adsorvente, o 

exoesqueleto de lagosta vermelha (Palinurus Elephas). Já na figura “b”, observa-se a quitina na 

sua forma desacetilada, produto final.  

 

 

(a) exoesqueleto da lagosta 

 

(b) Quitosana – produto final 

 

4. Resultados e Discussão 

 

A partir da revisão de literatura, ficou caracterizado o problema de ordem econômica e 

ambiental, tanto pela grande quantidade de resíduo gerado, quanto pela forma de 

disponibilização dos mesmos e pelas dificuldades ocasionadas por atividades sísmicas e 

acidentes ambientais nas áreas exploradas. Além disso, atualmente os resíduos de crustáceos 

representam para as indústrias de beneficiamento um grande problema de descarte que, em 

muitos casos, é responsável por assoreamento de rios e mangues e formação do chorume nos 

solos causando desequilíbrios ecológicos graves e crescentes nesses ecossistemas 

(ANTONINO, 2007). 

Após a realização dos processos de descarnação, secagem e moagem, foram obtidos 

128,30 g de agregado fino a partir de exoesqueletos de 2,0 kg do camarão Macrobrachium 

Carcinus. Ressalta-se que essa massa equivale a aproximadamente 6,41% do valor da massa 

dos camarões, correspondendo apenas ao esqueleto que reveste o cefalotórax e abdômen. 
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Após as etapas de desmineralização, desproteinação, despigmentação, desacetilação e 

secagem, foi obtida uma massa final de aproximadamente 22,4678 g, de quitosana, que 

conferea um rendimento final de 17,51%. Quando utilizada no processo de adsorção de óleos, 

apresenta adsorvidade em torno de 600% em relação ao valor da massa inicial da quitosana 

impura utilizada. 

  

5. Conclusões  

 

Os acidentes e desastres ambientais decorrente de atividades petrolíferas são 

frequentes, e a utilização de adsorventes de contenção produzidos a partir da quitosana extraída 

de exoesqueleto de crustáceos pode ser uma alternativa efetiva no processo de adsorvidade de 

matéria graxa, e até mesmo de hidrocarbonetos decorrentes desses desastres, evitando a 

dispersão do óleo em meio aquoso. Além disso, é uma opção atrativa do ponto de vista 

econômico, visto que a quitosana pode ser obtida de resíduos que por vezes são 

disponibilizados de forma inadequada. Este processo reduz seu custo de produção em 60%, 

passando de insumo para uma alternativa de renda para os pescadores que os beneficiam, 

impulsionando diversos setores produtivos como a própria indústria de produção de polímeros. 
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Capítulo 10 

SENTIDOS SOBRE MEIO AMBIENTE: ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES DE 
ENSINO MÉDIO 

 
Jefferson Silva Costa1  

Dhoone Menezes de Sousa2 
Solma Lucia Solto Maior de Araújo Baltar3 

 
 

Resumo 

Há, basicamente, três dimensões de meio ambiente que se modificaram no decorrer dos anos à 

medida que o entendimento da esgotabilidade dos recursos naturais tomou conta da sociedade, 

são elas: antropocêntrica, ecocêntrica e sentimentocêntrica. Nesta perspectiva, o presente 

trabalho objetivou investigar a ocorrência dos sentidos sobre meio ambiente em uma turma de 

ensino médio. A pesquisa ocorreu através de questionário dividido em duas partes, sendo a 

primeira construída pelos pesquisadores e a segunda baseada projeto no europeu BIOHEAD-

CITIZEN. A partir da análise de conteúdo foi possível constatar que a maioria dos estudantes 

enxergam o meio ambiente dissociado do ser humano, embora haja certa preocupação com a 

preservação ambiental e a importância da harmonia homem-natureza, em uma alusão a 

dimensão ecocêntrica. 

Palavras-chave: Meio ambiente. Educação ambiental. Sentidos de meio ambiente. 

 
Abstract 
There are, basically, three dimensions of the environment that have changed over the years as 
the understanding of the exhaustion of natural resources has taken hold of society, they are: 
anthropocentric, ecocentric and sentientocentric. In this perspective, the present work aimed to 
investigate the occurrence of the senses about the environment in a high school class. The 
research was carried out through a questionnaire divided into two parts, the first one being built 
by the researchers and the second based project in the European BIOHEAD-CITIZEN. From the 
content analysis it was possible to verify that the majority of the students see the environment 
dissociated from the human being, although there is some concern with the environmental 
preservation and the importance of the harmony man-nature, in an allusion to the ecocentric 
dimension 
Keywords: Environment. Environmental education. Meaning of environment. 
 
Introdução 

O Homo sapiens, em seus 300 mil anos habitando o planeta, apresenta uma elevada 

capacidade de infligir modificações ambientais que afetam o meio ambiente de uma forma nunca 

antes registrada na história (WILSON, 1994). Tal entendimento conduz a espécie humana para a 

necessidade de conservar os recursos naturais em detrimento do viés puramente utilitarista 

(MAIA, 2014; SILVA e SILVA, 2016). 
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Entrementes, evitar impactos ambientais envolve compreender o meio ambiente de 

maneira sistêmica, para além de uma visão utilitarista, na qual o ser humano é tido como invasor 

ao invés de um componente constituinte da esfera ambiental. Ou seja, visões excludentes, 

muitas vezes reforçadas pelos veículos de comunicação, em relação à espécie humana, 

fortalecem a dicotomia homem-natureza, indo de encontro à necessidade emergente de 

estabelecer meios de promover o desenvolvimento sustentável (CACHAPUZ et al., 2011; 

KINDEL, 2012).   

Dessa forma, é preciso introduzir uma perspectiva ambiental sistêmica, o que perpassa 

pela reflexão conceitual e simbólica a respeito do meio ambiente e pela relação intrínseca com a 

educação ambiental e os valores por ela pregados num dado momento histórico. 

 

Educação Ambiental e Meio Ambiente: histórico de significados 

 

O termo “Educação Ambiental” foi utilizado pela primeira vez na União Internacional para 

Proteção da Natureza (UIPN), atualmente denominada União Internacional para a Conservação 

da Natureza (UICN), durante uma conferência realizada em 1948, em Paris (PEREIRA, 2009). 

No entanto, apenas após o lançamento do livro “Primavera Silenciosa”, da Bióloga Rachel 

Carson (1907-1964), em 1962, nos Estados Unidos, se iniciou um processo de introdução de 

uma sensibilização ambiental, ao menos no espectro teórico.   

Carson (2010) relatou concisamente os problemas ambientais causados pelo uso do 

DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano), atraindo o olhar científico, político e público para os 

problemas que seu uso poderia acarretar à humanidade. Desde então, Carson ganhou vários 

prêmios e o título de fundadora do movimento ambientalista no mundo (WILSON, 1994), alçando 

sua obra ao status de revolucionária a nível mundial de maneira bastante similar ao ocorrido com 

a publicação de “Origem das Espécies” por Charles Darwin (1809-1882).  

Após seis anos do lançamento do livro de Carson, em 1968, ocorreu a primeira 

Conferência da Biosfera, em Paris, significando um marco inicial para discutir os impactos 

ambientais causados pelo ser humano. Entretanto, Nascimento (2012) elucida que apenas na 

conferência de Estocolmo, em 1972, a noção de sustentabilidade e meio ambiente atingiu a 

dimensão social agregada aos aspectos ambientais. Noutras palavras, apenas em 1972 uma 

conferência das Nações Unidas assumiu a discursão de meio ambiente englobando aspectos 

naturais e sociais, oferecendo um sentido mais amplo ao termo meio ambiente. 

Posterior a Estocolmo, houve, em 1975, a Conferência de Belgrado da qual resultou um 

manifesto intitulado “Carta de Belgrado”. O documento apelava para um conceito de meio 
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ambiente e desenvolvimento intrinsecamente relacionados com a erradicação da pobreza e 

combate da exploração ambiental irrestrita, visando universalizar uma ética mais humana 

(JACOBI, 2005). 

Na década de 1980, a UICN lançou a “The World Conservation Strategy”. Segundo 

Pereira (2009) o documento frisa que para promover uma real preservação ambiental é 

imprescindível uma mudança comportamental da humanidade para com a natureza, em vias de 

fortalecer uma nova ética na qual flora, fauna e humanidade estejam interligadas. Portanto, aqui 

há início de uma perspectiva sistêmica para o meio ambiente, entendendo-o como um intrincado 

de relações diversificadas.  

Nos anos de 1990, com a realização da ECO 92, houve um reforço na imagem de 

desenvolvimento associada ao Meio Ambiente, agregando a este uma dimensão social 

(NASCIMENTO, 2012). A partir dela, resolve-se como objetivo estabelecer uma equitativa 

parceria entre as organizações-chave, Estados e a sociedade em geral, para promover uma 

conservação de interesse comum, reforçando uma relação entre Sociedade-Natureza-Ambiente 

(JACOBI, 2005; PEREIRA, 2009).  Como resultado há a firmação de acordos entre diversos 

países para a implementação de políticas de desenvolvimento condizentes com a proteção 

ambiental (PEREIRA, 2009). 

Em 2005, objetivando fortalecer as políticas de proteção ambiental firmadas na ECO 92, 

foi assinado no Japão, o Protocolo de Quioto, simbolizando um compromisso internacional para 

reduzir determinados gases do efeito estufa, responsáveis pela aceleração do aquecimento 

global e diversas alterações climáticas no planeta Terra (NASCIMENTO, 2012).  

Visando promover uma análise dos avanços obtidos com as políticas implementadas na 

ECO 92, a Organização das Nações Unidas (ONU) organizou, em 2012, a Rio + 20. Santos 

(2013) destaca que a economia verde foi o epicentro do debate da Rio + 20, com discussões em 

torno de políticas de desenvolvimento sustentável e a importância da educação ambiental para 

promoção de uma sensibilização sobre temáticas ligadas a um conceito amplo de meio 

ambiente.  

Embora existam saltos significativos no tocante à educação ambiental, desenvolvimento 

sustentável e meio ambiente em todos esses marcos históricos (JACOBI, 2005; NASCIMENTO 

2012), é preciso salientar que os significados outrora formulados por esses eventos não sofrem 

uma real reflexão crítica, sendo apenas repetidos a exaustão no meio acadêmico sem haver uma 

promoção de dúvidas a respeito de seus reais interesses e sentidos (SANTOS, 2013). Dessa 

forma, é preciso refletir sobre as dimensões de meio ambiente que podem encontra-se 

relacionadas a um ou mais desses eventos históricos.  
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Delimitando as dimensões de Meio Ambiente 

 

Apesar dos amplos debates e eventos internacionais que visam um processo de 

delimitação científica do que seria de fato “meio ambiente” (FRAZÃO, SILVA e CASTRO, 2010), 

a ciência ainda não chegou a um consenso conceitual (RODRIGUES e MALAFAIA, 2009).  

Moraes e Andrade (2009, p.37) destacam que na atualidade o meio ambiente pode ser 

compreendido como “um conjunto de componentes físicos – bióticos (como pessoas, outros 

animais, microrganismos e plantas) e abióticos (por exemplo, a luz, o solo, a água, as rochas e 

as edificações humanas) – e também aspectos sociais, econômicos, históricos e culturais”. 

Apesar desta clara delimitação, Rodrigues e Malafaia (2009, p. 267) afirmam que tanto 

estudantes como professores podem revelar abrangência nas suas concepções de meio 

ambiente “abrigando elementos naturais, culturais, políticos, econômicos e sociais, ou 

reducionismo, excluindo o homem da condição de parte do ambiente”. Vários outros estudos 

(ALMEIDA, 2010; GUIMARÃES, 2012; MAIA, 2014; BELCHIOR e OLIVEIRA, 2016; SILVA e 

OLIVEIRA, 2016) denotaram que tanto professores como discentes albergam em sua ecologia 

conceitual um vasto número de concepções cotidianas sobre meio ambiente, inúmeras delas 

dotadas de reducionismos separatistas, com referência a uma clara visão antropocentrista, que, 

segundo Silva e Silva (2016), caracteriza-se por colocar o ser humano   

 

como centro do universo e ensina que tudo foi criado por Deus para atender 

às suas necessidades. Diante disso, o homem, com seu “poder divino” 

legitimou suas ações contra a natureza. O antropocentrismo também coloca 

o homem como detentor de grande força, capaz de construir e ordenar o 

mundo no âmbito social, político e ambiental (p.159).  

 

No entanto, na visão antropocentrista existe uma alusão clara a perspectiva da 

separação do H. sapiens e demais organismos vivos, em vias de possibilitar ao primeiro um 

domínio utilitarista do segundo. Ou seja, a espécie humana se retira da natureza para se 

comportar como dona dela (KINDEL, 2012).    

Segundo Almeida (2010) o termo antropocentrismo é relativamente recente na literatura.  

Contudo ele remonta de uma forte influência bíblica, que atribui ao ser humano (homem) o direito 

de gerir os recursos naturais, uma vez que este seria o organismo criado para gerenciar os 

demais organismos vivos e não vivos da Terra.  

 Belchior e Oliveira (2016) sublinham que o desenvolvimento humano sempre foi 

pautado em questões religiosas e científicas, dessa forma, a visão utilitarista de dominação 

dessa espécie sobre os demais seres vivos perpassa toda a história humana. Os autores 
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destacam ainda que essa visão é pautada num processo de construção histórico-social de 

desrespeito aos animais não humanos e as demais formas de vida existentes na Terra. 

No entanto, essa visão é prejudicial ao meio ambiente, e precisa ser combatida na 

escola, fortalecendo uma concepção biocêntrica/ecocêntrica “que reconhece os direitos 

intrínsecos à própria natureza, inspirando a ética do equilíbrio, colocando todos os seres vivos 

em pé de igualdade” (SILVA e SILVA, 2016; p. 160). Segundo Pereira (2009) e Almeida (2010) a 

visão ecocêntrica é fincada na primordialidade do ecossistema, do qual o ser humano é 

constituinte e, a partir de suas relações ecológicas, desenvolve uma teia muito mais complexa, 

retirando-o da posição de topo na hierarquia ética, mas mantendo-o no topo da cadeia alimentar 

(PEREIRA, 2009; ALMEIDA, 2010). 

Todavia, Kindel (2012) alude para as abordagens equivocadas que permeiam as aulas 

de biologia ao se falar dos organismos vivos. A autora exemplifica sua tese quando afirma que 

ao apresentar os demais seres vivos e não vivos aos estudantes, é corriqueiro atribuir benefícios 

e malefícios que estes podem impelir aos seres humanos. Ou seja, a abordagem realizada na 

sala de aula parte de um pressuposto de que alguns seres só podem ter sua existência 

justificada em função do ser humano. Por outro lado, a lógica da serventia de dado conjunto de 

seres para a humanidade não pode ser o único argumento a pautar a sua preservação, todos 

eles precisam ter sua importância em si mesmos (WILSON, 1994; CARSON, 2010).  

Sob a ótica de Belchior e Oliveira (2016), comportamentos docentes e discentes, como 

os trazidos por Kindel (2012), podem ser embasados no fato de o ecocentrismo ter surgido para 

tentar estabelecer um desenvolvimento sustentável, engendrando uma preservação ambiental 

de forma intimamente relacionada ao desenvolvimento econômico-social humano, sublinhando 

que a ruptura com a visão antropocêntrica utilitarista transcorreu, na literatura, em função da 

necessidade de preservação do planeta para manutenção da espécie humana, ao invés de uma 

sensibilização a respeito da importância da conservação ambiental. 

Num último aspecto, é necessário fazer uma menção a visão sentimentocêntrica, 

conforme abordam Pereira (2009) e Almeida (2010), que caracteriza uma visão sentimentalista 

da natureza, imbuindo ao meio ambiente uma perspectiva de preservação não pela sua 

importância e esgotabilidade de recursos, mas sim em função de um sentimento atribuído a 

plantas e animais, tais como: dor, ódio, paixão, dentre outros.  

Conforme se observa no texto, cada uma das visões apresenta um aporte específico, 

associando as características específicas de cada indivíduo sobre o meio ambiente e a maneira 

de observá-lo. Porém, nem todas essas visões se enquadram adequadamente nas 

necessidades atuais de preservação ambiental, sendo necessário refletir sobre os impactos de 
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cada visão nesse processo. Nesse sentido, esta pesquisa objetivou investigar sobre os sentidos 

atribuídos, por um grupo de estudantes do ensino médio, ao termo “meio ambiente”, 

considerando a presença das dimensões ecocêntrica, antropocêntrica e sentimentocêntrica.   

 

Percurso metodológico 

O presente estudo foi realizado numa escola da rede pública Estadual de Alagoas, 

Brasil, com 60 estudantes de Ensino Médio. 

Para a pesquisa foi utilizado um protocolo embasado no estudo de Pereira (2009) que 

ocorreu 

no âmbito do projeto Europeu de investigação Europeu BIOHEAD-CITIZEN 

(STREP 506015 da prioridade 7 da FP6: conhecimento baseado na 

Sociedade e Economia) intitulado “Biologia, Saúde e Educação Ambiental 

para uma melhor cidadania” onde participaram 18 países (Portugal, França, 

Alemanha, Itália, Finlândia, Chipre, Estónia, Hungria, Lituânia, Malta, Polónia, 

Roménia, Líbano, Tunísia, Argélia, Marrocos, Moçambique e Senegal) (p. 

101). 

 

As perguntas que compunham o protocolo estão contidas no trabalho de Pereira (2009), 

sendo duas de múltipla escolha (quadro 1) e uma delas composta por 19 opções de marcação 

simultânea (quadro 2).  

A análise dos resultados foi realizada com base nas respostas a partir da categorização 

segundo as visões pré-estabelecidas por Pereira (2009) e demonstradas no quadro 3. 

 

Quadro 1: Questões, com os respectivos códigos alfanuméricos, aplicadas na segunda parte do 

questionário. 

CÓDIGO  QUESTÕES E SUAS RESPECTIVAS ALTERNATIVAS 

 

 

A67 

 

 

Temos que manter a poluição do ar nas cidades controlada porque... (assinale 

apenas UMA das afirmações que considera ser a mais importante) 

I - as casas dos cidadãos que vivem perto das estradas ficarão poluídas 

II - a legislação define os níveis máximos de poluição do ar 

III - inalar gases tóxicos causa doenças 

IV - as despesas de saúde aumentam com a poluição do ar 

A68 

Se possível, deveríamos andar mais em vez de usar os automóveis porque... 

(assinale apenas UMA das afirmações que considera ser a mais importante) 

 I - desta forma podíamos poupar dinheiro que gastamos nos automóveis 
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II - fazendo isto podemo-nos sentir melhor 

III - assim mantemos o ar mais limpo para todos 

IV - estamos fartos de regras de condução e de parqueamento 

Fonte: Pereira (2009) 

Quadro 2: Opções, com os respectivos códigos alfanuméricos, utilizadas como alternativas a questão 

“Selecione APENAS as afirmações com as quais você concorda”. 

CÓDIGO ALTERNATIVA 

A1 “Temos que criar áreas protegidas para proteger espécies em perigo.”  

A4 “A Natureza é sempre capaz de se restabelecer por si própria.”  

A5 “Se for criado um aviário perto de sua casa, você será contra devido a poluir as águas 

subterrâneas.” 

A7 “Os seres humanos desaparecerão se não vivermos em harmonia com a natureza.”  

A8 “As pessoas preocupam-se demasiado com a poluição.”  

A10 “As cobras podem sentir felicidade.”  

A11 “Fico furioso/a com o fumo industrial das chaminés.”  

A16 “O nosso planeta tem recursos naturais ilimitados”. 

A17 “A sociedade continuará a resolver até mesmo os maiores problemas ambientais.” 

A18 “Os seres humanos são mais importantes do que os outros seres vivos.” 

A22 “Gosto de ir passear no campo.” 

A23 “Devemos reduzir as florestas para criar terras de cultivo.” 

A28 “Fico triste por ver o campo ser tomado pela construção de urbanizações.” 

A29 “Os sapos podem sentir felicidade.” 

A32 “Os humanos têm o direito de mudar a natureza como quiserem.” 

A40 “É interessante saber que tipo de animais vive em pequenos lagos ou rios.” 

A45 “As moscas podem sentir felicidade.” 

A50 “Todas as espécies de plantas contemporâneas devem ser preservadas porque podem ajudar 

a descobrir novos medicamentos.” 

A54 “Só as plantas e animais com importância humana precisam ser protegidos.” 

Fonte: Pereira (2009).   

Cada assertiva colocada à disposição dos estudantes apresentava um destaque 

alfanumérico (quadro 2), que foi atribuído por Pereira (2009) a partir do projeto BIOHEAD-

CITIZEN. Com base nessa designação há uma classificação em três visões ambientais (quadro 



PROBLEMAS AMBIENTAIS DA ATUALIDADE E SEUS DESAFIOS AO PESQUISADOR BRASILEIRO 
 

113 
3). Dessa forma, para análise das assertivas foi construído um gráfico em teia para observar 

seus índices de ocorrência. 

 

Quadro 3: Categorizações trazidas por Pereira (2009) para enquadrar cada uma das assertivas da 

primeira questão da segunda etapa do questionário.   

CÓDIGO VISÃO DE MEIO AMBIENTE 

A1, A5, A7, A11, A22, A28, 

A40, A50 

Correspondem a uma posição de Preservação (concepção ecocêntrica) 

perante a Natureza 

A4, A8, A16, A17, A18, A23, 

A32, A54 

Correspondem a uma posição de Utilização (concepção antropocêntrica) 

perante a Natureza; 

A10, A29, A45 
Correspondem a uma posição de Sentimento (concepção 

sentimentocêntrica) perante a Natureza; 

Fonte: Pereira (2009).  

 

Para as questões de múltipla escolha (questões A67 e A68, quadro 3) foi feita uma 

análise percentual da ocorrência de cada opção e, posteriormente uma análise dos seus 

indicativos. 

 

As dimensões Ecocêntrica, Sentimentocêntrica e Antropocêntrica   

 

Foi possível observar o grau de ocorrência de cada uma delas, estabelecendo o quão os 

estudantes se aproximam de cada uma das três visões destacadas por Pereira (2009) com base 

no projeto europeu BIOHEAD-CITIZEN (fig. 1). 

Os resultados (fig. 1) destacam que as alternativas que representam a visão ecocêntrica 

(A1, A5, A7, A11, A22, A28, A40 e A50) mostraram maior ocorrência em relação às demais, em 

especial a opção A1 que destaca a necessidade de criação de áreas protegidas, mostrando que 

esses discentes apresentam certa consciência de preservação ambiental. Resultados similares 

foram encontrados no estudo de Pereira (2009), no qual os indivíduos submetidos à indagação 

desta etapa também mostraram maior incidência desta assertiva.  

Vale salientar que a visão antropocêntrica (A4, A8, A16, A17, A18, A23, A32 e A54) 

mostrou maior ocorrência nas marcações das alternativas A17 e A18 (figura 1), cujas diziam 

respectivamente que “a sociedade continuará a resolver até mesmo os maiores problemas 

ambientais” e que “os seres humanos são mais importantes do que os outros seres vivos”. 
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Figura 1: Grau de ocorrência e incidência de cada uma das alternativas organizadas em gráfico em forma 

de teia, sendo os pontos vermelhos o índice de ocorrência de cada uma. 

 

Nota: Legenda: 

A1 - Temos que criar áreas protegidas para proteger espécies em perigo.  
A4 – A Natureza é sempre capaz de se restabelecer por si própria.  
A5 – Se for criado um aviário perto de sua casa, você será contra devido a poluir as águas subterrâneas. 
A7 – Os seres humanos desaparecerão se não vivermos em harmonia com a natureza. 
A8 – As pessoas preocupam-se demasiado com a poluição. 
A10 – As cobras podem sentir felicidade. 
A11 – Fico furioso/a com o fumo industrial das chaminés.  
A16 – O nosso planeta tem recursos naturais ilimitados. 
A17 – A sociedade continuará a resolver até mesmo os maiores problemas ambientais. 
A18 – Os seres humanos são mais importantes do que os outros seres vivos. 
A22 – Gosto de ir passear no campo. 
A23 – Devemos reduzir as florestas para criar terras de cultivo. 
A28 – Fico triste por ver o campo ser tomado pela construção de urbanizações. 
A29 – Os sapos podem sentir felicidade. 
A32 – Os humanos têm o direito de mudar a natureza como quiserem. 
A40 – É interessante saber que tipo de animais vive em pequenos lagos ou rios. 
A45 – As moscas podem sentir felicidade. 
A50 – Todas as espécies de plantas contemporâneas devem ser preservadas porque podem ajudar a 
descobrir novos medicamentos. 
A54 – Só as plantas e animais com importância humana precisam ser protegidos. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.  
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Os dados parecem demonstrar que muito embora a maioria dos estudantes possua uma 

noção de preservação ainda há a presença de superioridade da espécie humana em relação aos 

demais animais, assim como a ideia equivocada de inesgotabilidade dos recursos naturais. Isso 

pode ser reforçado, segundo Bizo (2009) e Moraes e Andrade (2009), por uma visão de 

imensidão de recursos, com o pressuposto de que o planeta pode se recuperar independente 

das mazelas a ele causadas. 

Como menos ocorrida, talvez em função dos estudantes pertencerem ao ensino médio 

(MORAES e ANDRADE, 2009), esteve à visão sentimentocêntrica, que mostrou sua maior 

ocorrência na assertiva A29 que dizia: “os sapos podem sentir felicidade”. Essa visão 

sentimentalista, que atribui aos animais ações e sentimentos humanos pode estar associada, 

conforme destaca Bizo (2009), à forte influência midiática na construção conceitual do indivíduo. 

Moraes e Andrade (2009) destacam que visões idílicas como esta podem favorecer a 

preservação ambiental, mas também poderiam infligir aos animais sentimentos de perversidade 

e maldade, os quais apenas fortalecem a sua perseguição e destruição. 

Ao serem questionados sobre o porquê de manter a poluição do ar controlada, nas 

cidades, a maioria dos estudantes (60%) respondeu (figura 2) que se devia ao fato da inalação 

de gases tóxicos causar doenças. Isso mostra uma clara associação entre a importância de 

manutenção de condições ambientais saudáveis e a saúde humana. Esta tese é comprovada 

quando se nota que 27% dos discentes alegaram que “as despesas de saúde aumentam com a 

poluição do ar”, reforçando a ideia de correlação entre saúde e qualidade ambiental. 

Segundo Pereira (2009) e Almeida (2010) encontra-se, aqui, uma predominância de 

visões claramente ecocêntricas, muito embora haja uma leve tendência utilitarista, reforçando a 

tese de Belchior e Oliveira (2016), de que os movimentos ambientalistas de preservação 

ambiental podem se encontrar mais relacionados à necessidade humana de sobrevivência sem 

os recursos naturais, do que a importância desses recursos para todos os organismos vivos.  

Outro destaque válido equivale aos 13% que marcaram a opção “a legislação define os 

níveis máximos de poluição do ar”. Com esta visão de preservação apenas porque a lei obriga 

denota um caso chamado por Piaget (1983) de “heteronomia moral”. Segundo o teórico, o 

indivíduo passa por fases de desenvolvimento sociocognitivo que caracterizam a passagem de 

um estágio no qual o sujeito cumpre o que é determinado unicamente por se tratar de uma 

imposição social, para um de cumprimento por se possuir um entendimento das razões pelas 

quais a normativa existe. 



PROBLEMAS AMBIENTAIS DA ATUALIDADE E SEUS DESAFIOS AO PESQUISADOR BRASILEIRO 
 

116 
Com base nessa ideia, é possível inferir que esses 13% não se propõem a preservar o 

meio ambiente pela sua importância, mas sim pela exigência social e legal, não tendo atingido, 

ainda, o status que Piaget (1983) denomina de autonomia moral.  

 

Figura 2: Ocorrência de assertivas colocadas como opção para a terceira pergunta da segunda parte do 

questionário. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Em contrapartida, nenhum estudante marcou a opção “as casas dos cidadãos que vivem 

perto de estradas ficarão poluídas” mostrando que todos os estudantes compreenderam, em 

meio às demais alternativas, que o meio ambiente é completamente interligado, visão essa 

também alcançada no trabalho de Tracana, Ferreira e Carvalho, (2009). 

Já na pergunta “se possível deveríamos andar mais em vez de usar automóveis 

porque...” (figura 3) a maioria dos estudantes (80%) respondeu que essa conduta visa manter o 

ar mais limpo para todos. Tal assertiva veio seguida por “fazendo isso podemos nos sentir 

melhor”, com 13%, e “desta forma poderíamos poupar o dinheiro que gastamos nos automóveis”, 

com apenas 7%.  

Ao se observar a ocorrência maior em torno da manutenção do ar mais limpo para todos 

há um reforço da visão ecocêntrica associada à perspectiva de preservação em função da 

sobrevivência humana, já destacada por Belchior e Oliveira (2016). Contudo, faz-se necessária 

uma atenção especial ao termo “todos” que, segundo os estudos similares de Pereira (2009), 

pode significar a inclusão dos demais organismos vivos. 
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Há também, nesta questão, a presença da visão sentimentocêntrica, trazida por Pereira 

(2009) e Tracana, Ferreira e Carvalho (2009), que pode ser visualizada nos 13% que alegaram 

um sentimento de bem-estar associado ao fato da não utilização do automóvel. Isso evidencia 

que muitos estudantes ainda não compreendem a importância real da preservação ambiental e, 

talvez, conforme traz Almeida (2010), só o preservem em função das obrigações sociais.  

 

Figura 3: ocorrência de assertivas colocadas como opção para a quarta pergunta da segunda parte do 

questionário. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Em relação a última alternativa pontuada (7%) pode-se observar uma clara visão 

egocêntrica, uma vez que destaca a necessidade de economia em primeiro plano. Esta visão, 

conforme traz Pereira (2009), está fortemente associada a uma perspectiva antropocêntrica, uma 

vez que coloca as necessidades humanas acima das necessidades universais. 

 

Algumas Considerações 

 

Conforme se pôde observar, a presente pesquisa mostrou prevalência de visões 

ecocêntricas. Isto levanta um debate controverso, uma vez que, por um lado há o ser humano 

como “vilão” para o meio ambiente e, no outro, coloca-se a preservação como centro.  

Dessa forma, é formidável salientar a importância de estudos apurados e constantes 

sobre esse tema, a fim de promover esclarecimentos e discutir essa relação ser humano – 
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natureza nos diversos aspectos por ela abrangidos, uma vez que a visão ecocentrista de 

natureza pode não ser sinônimo de uma perspectiva mais sistêmica de meio ambiente. Com 

isso, é imprescindível compreender a necessidade de novos estudos que objetivem apurar a 

compreensão de meio ambiente dos estudantes para, assim, orientar práticas pedagógicas que 

visem superar possíveis concepções reducionistas e simplistas. 
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Capítulo 11 

OBTENÇÃO DE UM DISPOSITIVO PARA DESCARTE DE MEDICAMENTOS: UMA 

ALTERNATIVA PARA DIMINUIÇÃO DA CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR FÁRMACOS  

 

Jacqueline Portela de Medeiros¹  

Cláudio Francisco de Oliveira Filho¹ 
 Anderson Lucas Alves de Moraes¹ 

Pauline Sousa dos Santos1 1,2  
 

RESUMO 
O descarte adequado de medicamentos é uma questão digna de nota no Brasil e no mundo. Por 
falta de informação, o descarte é feito de forma incorreta, podendo gerar grandes consequências 
e contaminação ao meio ambiente. Foi observado no banco de patentes do Brasil (Instituto 
Nacional de Patentes Industrial- INPI) que existe um número baixo de patentes sobre descarte 
de medicamentos, evidenciando, assim, falta de tecnologias e inovação emergentes para esta 
finalidade. Assim, o objetivo deste trabalho foi, além de trazer dados da literatura referente ao 
descarte de medicamentos, a obtenção e adaptação de um dispositivo que fosse capaz de reter 
os fármacos para um melhor descarte de medicamentos, ocasionando menores danos ao meio 
ambiente. O dispositivo foi obtido através do estudo de patentes existentes adaptando à 
metodologia para produção de um material de fácil acesso e com capacidade de adsorção de 
fármacos e insumos farmacêuticos. Para testar sua eficiência foi utilizado como fármaco modelo 
o ácido acetilsalicílico (AAS), anti-inflamatório não esteroide (AINE) com ação analgésica. Esse é 
um dos medicamentos mais utilizados no mundo há mais de cem anos, podendo ser consumido 
sem prescrição médica, o que ocasiona sua presença em diversos corpos hídricos. Para 
obtenção de um novo sistema de descarte, junto com o AAS foi adicionado o carvão ativado e 
colocado dentro de uma bolsa permeável à água e essa bolsa dentro de um sistema Ziploc 
(marca de sacos e recipientes reutilizáveis e seláveis para armazenamento com zíper). Para 
avaliar a capacidade de retenção de fármaco dentro do dispositivo foi realizado um teste durante 
5 dias para observação da quantidade de retenção de fármaco quando contido em comprimidos 
de marcas comerciais e quando em princípio ativo disperso isoladamente. Para quantificação foi 
obtida a curva de calibração do ácido acetilsalicílico com complexação com  Fe3+ e quantificação 
por UV, a 480 nm. Para finalidade de comparação utilizou-se o dispositivo com 10 comprimidos 
de ASS (Aspirina ®) e com 5g de AAS (ácido Acetilsalicílico- insumo). Observa-se nos resultados 
que no dispositivo para descarte aqui otimizado houve uma redução na concentração de fármaco 
na água de 82 % quando do teste com comprimidos e uma redução de 49,64% quando do uso 
do insumo ativo sem estar veiculado em nenhuma formulação, o que demonstra este ser um 
dispositivo útil para uso como sistema adsorvente de moléculas ativas. Este trabalho pode servir 
de base para análise da situação ambiental do descarte de medicamentos, seus aspectos gerais, 
legislação, e evolução no cenário Brasileiro, bem como é fornecido um protótipo de um novo 
sistema de descarte. Neste sentido, sugere-se novos testes de pesquisa e desenvolvimento, e 
assim grandes benefícios para o meio ambiente, nesse caso menos poluentes de medicamentos 
para rios, mares e lagos. 
Palavras – chave: Descarte. Ácido acetilsalicílico. Fármacos. Meio ambiente
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ABSTRACT 
Disposal of medicines is a noteworthy question in Brazil and worldwide. Due to lack of 
information, the disposal is done incorrectly, what may cause large consequences and pollution 
for the environment. It was observed in the Brazilian patent bank (Instituto Nacional de Patentes 
Industrial – INPI) that there is a low number of patents about medicines disposal, showing lack of 
technologies and innovation emerging for this purpose . This way, the aim of this work, in addition 
to bringing data from the literature regarding the disposal of medicines, was the acquisition and 
adaptation of a device which was able to retain the medicines for a better disposal causing less 
damage to the environment. The device was obtained trough the study of patents adapting to the 
methodology for production of a material of easy access and with adsorption capacity and 
pharmaceutical input. To test its efficiency, the acetyl salicylic acid (AAS) was used as a model 
drug, nonsteroidal anti inflammatory with analgesic action. This is one of the most used medicine 
in the world for over a hundred years and can be consumed without medical prescription, which 
causes its presence in different water bodies.  In order to obtain a newdisposal system, along the 
AAS it was added activated coal and placed in a water permeable bag, thus it was placed in a 
Ziploc system (brand of bags  reusable and sealable containers for zippered storage.) To 
evaluate the medicine retention cacapacity in the device, it was performed a test of 5 days to 
observe the amount of drug retention when contained in trademark pills, and when in active 
principle dispersed separately. For the quantification was obtained the calibration curve of acetyl 
salicylic acid with Fe 3+ ccomplexed and UV quantification at 480 nm. For comparison purposes, 
the device was used with 10 tablets of ASS (aspirin) and 5g of AAS (acetyl salicylic acid). It was 
observed that the disposal device, that was optimized, had a 82% reduction in drug concentration 
in water with pills, and a reduction of 49,64% with the active input without being carried in any 
formulation, which demonstrates that it is, indeed, an useful device to be use as an adsorbal 
system of active molecules. This work can be used as a basis for analyzing the environmental 
situation of medicine disposal, its general aspects, legislation and evolution in the Brazilian 
scenario, as well as providing a prototype for a new disposal system. In this sense, new research 
and development tests are suggested, and thus great benefits for environment, in this case, less 
medicine pollution for rivers , seas and lakes. 
Keywords: Disposal. Acetyl salicylic acid Medicine. Environment. 
 

1.Introdução 

 

O tema “Resíduos sólidos de origem farmacêutica” é de interesse para a saúde pública e 

vem sendo tratado tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo Ministério do Meio  Ambiente. Os 

órgãos de vigilância sanitária e ambiental são responsáveis pelos instrumentos legais, pelo 

fomento de pesquisas e pela fiscalização, para garantir que as atividades geradoras de resíduos 

dessa natureza lhes deem a destinação adequada (FALQUETO et al., 2010). Além disso, o 

gerenciamento inadequado de medicamentos por parte de farmácias, drogarias e demais 

estabelecimentos de saúde também levam ao desperdício dos mesmos. Com alguma 

frequência, a mídia divulga casos de grandes volumes de medicamentos vencidos na saúde 

pública, gerando indignação na população pelo mau uso dos recursos governamentais 

(EICKHOFF et al. 2009).  
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A ocorrência do descarte inadequado de medicamentos é resultado da falta de 

discussão deste assunto nos meios de comunicação e da inexistência ou pouca informação 

sobre o assunto nas embalagens ou bulas dos mesmos. Dessa maneira, a população não é 

informada sobre os impactos à saúde e ao ambiente que esse descarte inadequado pode 

causar. O Brasil possui apenas iniciativas isoladas que incentivam o recolhimento de resíduos de 

medicamentos, não havendo um Programa Nacional de Recolhimento de Medicamentos 

Vencidos (FALQUETO & KLIGERMAN, 2013).  

Há ainda a problemática envolvendo o descarte dos resíduos farmacológicos, pois 

embora a introdução destes poluentes no ambiente seja conhecida, pouco se sabe a respeito 

das consequências provocadas aos seres vivos. E apesar da contaminação de ambientes por 

fármacos ser uma preocupação mundial, ainda não existem parâmetros efetivamente fixados na 

legislação atual brasileira que controlem seu lançamento (BILA; DEZOTTI, 2003; AMÉRICO et 

al., 2013). 

Nos Estados Unidos da América do Norte, segundo a Food and Drug Administration 

Agency (FDA), quando um medicamento tem sua data de validade expirada, é recomendado a 

retirada de todos os comprimidos, cápsulas ou drágeas de suas embalagens primárias e pede-se 

para que sejam colocados em sacos plásticos, misturando-os com lixo orgânico (borra de café, 

por exemplo), que deverá ser descartado no lixo comum, fazendo com que outras pessoas 

quando os encontrarem fiquem desencorajadas a consumi-los (FDA, 2009).  

Estes resíduos sólidos de origem farmacêutica são de grande interesse para a saúde 

pública e são tratados pelo Ministério da Saúde quanto pelo Ministério do Meio Ambiente. Os 

responsáveis pelos instrumentos legais, por pesquisas e pela fiscalização são órgãos de 

vigilância sanitária e ambiental, com o propósito de garantir que as atividades que geram os 

resíduos dessa natureza tomem o destino correto. Parte da responsabilidade também é atribuída 

à sociedade quanto à vigilância da qualidade dos medicamentos, incluindo data de vencimento, 

aparência do medicamento e integridade da embalagem (FALQUETO et al, 2010). 

Dessa forma, é de grande interesse trabalhos que visem inovação na área de descarte 

de medicamentos. Neste aspecto, este estudo utilizou-se o Acido acetilsalicilico (AAS) como 

fármaco modelo para o desenvolvimento de um dispositivo contendo carvão ativado para 

adorção de fármacos, objetivando menor contaminação ambiental destes resíduos ao meio 

ambiente. 
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2. Metodologia 

2.1 Determinação Espectrofotométrica de Ácido Acetilsalicílico 

 

O ácido acetil-o-salicílico (AAS) pode ser seletivamente determinado em formulações 

farmacêuticas, fazendo-se a complexação de seu produto de hidrólise, ácido o-salicílico, com 

íons Fe3+. Outros constituintes de analgésicos tais como o paracetamol, a cafeína e a fenacetina 

não reagem nessas condições e, portanto, não apresentam interferência. Para a reação utilizou-

se uma solução padrao de ASS a 3 %, dessas foram feitas diluições seriadas (0,008x10 -3 a 

0,128x10 -3  mol L-1) com adição de ácido sulfúrico ( H2SO4) diluído e a solução de Fe3+ (0,6 

mol/L de FeCl3 em H2SO4 1,3 mol/L) a quante para reação de hidrolise ácida.  Assim, para 

obtenção da curva curva analítica do complexo Fe (Sal)3 ³+ obtido após reação ajustou-se no 

espectrofotômetro para o comprimento de onda de máxima absorção encontrado- 480 nm 

(varredura entre 460 e 600 nm). Mediu-se a absorbância das soluções após a reação e traçou-se 

a curva de calibração (y=3,9393x-0,0213,R=0,99). O método de quantificação 

espectrofotométrico se mostra adequado para quantificação de ASS uma vez que quando 

presente em comprimidos, os outros constituintes de analgésicos tais como o paracetamol, a 

cafeína e a fenacetina não reagem nessas condições e, portanto, não apresentam interferência. 

 

2.2 Obtenção e otimização do sistema de descarte 

Cada dispositivo foi obtido pela inserção de uma membrana permeável à água, contendo 

carvão ativado em uma bolsa ziploc. O Carvão Ativado Granular foi obtido da empresa VigoAr®. 

Foram produzidos 4 sistemas para testar a eficiência de adsorção após seu acondicionamento 

por período determinado como presente na tabela 1.  

 

Tabela 1. Sistemas de dispositivos obtidos para retenção de fármacos obtidos com carvão 

ativado e AAS como fármaco modelo. 

Sistema de 

descarte  

Quantidade De Carvão ativado Quantidade e forma de veiculação 

do AAS 

1  45g gramas de carvão ativado 10 comprimidos de AAS 500mg 

2 45g de carvão ativado 5g de AAS puro 

3 0 10 comprimidos de AAS de 500mg 

4 0 5g de AAS puro selado 
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Inicialmente, foi triturado o carvão ativado depois adicionado o AAS e colocado dentro de 

uma membrana permeável à água, selado e adaptado para caber dentro de um ziploc, em 

seguida foi adicionado 30mL de água e logo após fechado por um período de incubação de 5 

dias acondicionado à temperatura ambiente Figura 1.  

Figura 1. Dispositivo de descarte de medicamentos otimizado com carvão ativado e dispositivo 

sem carvão para controle. 

 
 

A                                                                       B 

Legenda: A: aparato com 5g de AAS dentro de uma membrana permeável a água contida dentro de um ziploc com 30mL de 
água; B: 5g de AAS com 45g de carvão dentro de uma membrana permeável à água contida dentro do ziploc com 30mL de água. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A quantidade de AAS que não ficou aderida e que se dissolveu na água foi analisada e 

quantificada por UV utilizando a curva de calibração já descrita. O sistema de descarte foi 

testado conforme metodologia descrita por “Sistema de descarte de Medicação Geral” com 

variações publicado no site INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) com adaptações. 

  

3. Resultados e discussão 

3.1 Descarte De Medicamentos: Aspectos Gerais 

 

Este estudo se propõe a obter um dispositivo de descarte de medicamentos com uso do 

carvão ativado para uso doméstico e assim redução da contaminação ambiental por fármacos. 

Segundo Zapparoli e colaboradores (2011), o descarte indevido pela população em geral dos 

fármacos e medicamentos em desuso, vencidos ou deteriorados, que comumente são 

destinados aos aterros e lixões, juntamente com o resíduo domiciliar comum, além do descarte 
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em pias e vasos sanitários e acabam contaminando as águas e o solo(Figura 2). Assim, 

potencializando os riscos e efeitos adversos para a saúde humana, a dos animais e dos 

organismos aquáticos. Merecem destaque especial os grupos de fármacos como os antibióticos, 

estrogênios, antineoplásicos e imunossupressores utilizados em quimioterapia, conhecidos como 

potentes agentes mutagênicos, portanto, substâncias químicas tóxicas e perigosas.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída em 2010 e sinaliza a 

necessidade de haver um esforço na redução de geração dos resíduos (DIÁRIO OFICIAL DA 

UNIÃO, 2010). Na literatura, estudos mostram que os descartes indiscriminados de 

medicamentos no ambiente podem afetar os corpos hídricos (ZAPPAROLI, D.; CAMARA, M R 

G.; BECK, C. 2011) e o solo (DAUGHTON; RUHOY, 2011). Em relação à contaminação das 

águas, o lançamento de resíduos de fármacos no ambiente através de esgotos domésticos, 

tratados ou não, é a principal rota de entrada. O problema de resíduos liberados no meio 

ambiente é muito amplo e deve considerar a eliminação dos medicamentos pelas fezes depois 

de administrados, pois contribui deste modo, também, com a contaminação ambiental 

(ALVARENGA; NICOLETTI, 2010). 

A legislação existente não obriga as farmácias a fazerem o descarte dos medicamentos 

manipulados ou industrializados vencidos na mão do cliente, permitindo o consumidor descartar 

os medicamentos no lixo comum, em pias ou vasos sanitários. O descarte incorreto é uma das 

três causas de intoxicação por medicamentos, junto com a autointoxicação e intoxicações 

acidentais com crianças (CALDEIRA; PIVATO, 2010). 

Os principais problemas ambientais podem ser divididos em cinco grupos (SORENSEN, 

et al., 1998; BOUND, et al., 2005; COMORETTO, et al., 2005): 

a) águas de lençóis freáticos: por infiltração de linha de esgoto; 

b) águas de rios: por despejo de esgoto doméstico ou industrial ou rural quando 

transportada do solo pelas chuvas; 

c) águas oceânicas: por derramamento de esgoto doméstico; 

d) sedimentos: pela degradação de espécies ativas insolúveis;  

e) solo: pelo despejo urbano e inadequado ou de uso rural. 

Os hormônios estrogênicos são os que mais possuem dados publicados disponíveis da 

avaliação geral de risco e mecanismo de ação no meio ambiente. A exposição a hormônios 

estrogênicos, por exemplo, pode provocar o desenvolvimento de características femininas em 

peixes, moluscos e pássaros (KUSTER A; ADLER N.,2014).  
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Estudos realizados a nível mundial permitem concluir que o problema da contaminação é 

generalizado, aparecendo nas amostras de águas múltiplos fármacos em concentração 

individual, que geralmente não ultrapassam os ug/L de água. Os baixos teores detectados 

podem ser enganadores e apesar de serem mais ou menos seguros, estes níveis produzem 

efeitos nefastos ao homem, deste modo, só agora começamos a perceber quão problemático 

podem ser os seus efeitos no ambiente (ZAPPAROLI, D.; CAMARA, M R G.; BECK, C. 2011). 

 

Figura 2. Vias de entrada e destino dos resíduos de medicamentos no ambiente.  

 

Fonte: Adaptado de QUADRA, G.R.; COSTA, R.S.; SOUZA, H.O.; 2018. 
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3.2 Evolução no descarte de medicamentos no Brasil 

 

Para a implantação de um sistema de logística reversa de medicamentos no Brasil é 

importante considerar três fatores principais: realização de estudo piloto, conscientização da 

população sobre os riscos associados aos resíduos de medicamentos e envolvimento de setores 

estratégicos (FALQUETO E KLIGUERMAN, 2013). 

O Brasil teve um grande avanço na área de resíduos sólidos após o sancionamento da 

Lei n° 12.305/ 2010, que instituiu a Política Nacional de resíduos sólidos (PNRS). Essa lei tem 

fomentado discussões importantes, inclusive sobre a logística reversa, tendo em vista a 

responsabilidade compartilhada de todos os atores envolvidos no ciclo de vida dos produtos. 

(PINTO et al., 2014; BILA; DEZOTTI, 2003; ZAPARROLI et al., 2011). 

Não há nenhum ato normativo da ANVISA que obrigue a indústria de medicamentos a 

receber medicamentos vencidos, assim como não há lei federal referente ao tema. No entanto, é 

possível que exista lei local que trate do assunto no Estado ou Município (ANVISA, 2018). 

 

Quadro 1. Leis e portarias sobre o que dispõe a ANVISA em relação ao descarte de 
medicamentos segundo dados coletados no site da ANVISA.  

Norma Conteúdo 

Lei nº 6.360/1976 

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os 

Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, 

Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras 

Providências. 

Portaria SVS/MS nº 

344/1998 

Aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos 

sujeitos a controle especial. 

Portaria MS nº 6/1999 

Aprova a instrução normativa para estabelecer documentos, 

formulários e procedimentos na aplicação do regulamento técnico 

aprovado pela Portaria SVS/MS nº 344/1998. 

RDC nº 306/2004 
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde. Revogada pela RDC nº 222/2018. 

Resolução Conama nº 

358/2005 

Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos 

serviços de saúde e dá outras providências. 
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RDC n° 44/2009 

Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário 

do funcionamento, da dispensação e da comercialização de 

produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e dá outras providências. 

Lei nº 12.305/2010 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

RDC nº 11/2011 
Dispõe sobre o controle da substância Talidomida e do 

medicamento que a contenha. 

RDC nº 222/2018 

Dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Gerenciamento dos 

Resíduos de Serviços de Saúde. Revoga a RDC nº 306/2004 em 

180 dias após a sua publicação, ocorrida em 29 de março de 2018. 

Fonte: ANVISA,2018. 

3.3 Sistema de descarte obtido com uso de carvão ativado  

 

Neste estudo obteve-se um dispositivo de descarte de medicamentos e utilizou-se o 

carvão ativado carvão como matriz adsortiva. Carvão ativado (Figura 3) é um material orgânico, 

o qual é comumente relatado como sendo um composto quimicamente inerte podendo ser obtido 

a partir da queima de diversos materiais orgânicos (DOTTO,2011), que sofreram processos de 

ativação química ou física para o aumento de sua porosidade interna. Assim, é um material 

carbonáceo de origem natural cuja estrutura contém uma grande quantidade de poros de 

diversos tamanhos, o que lhe confere uma elevadíssima área superficial interna e 

consequentemente alta capacidade de retenção de contaminantes dissolvidos em líquidos ou 

gases através do processo de adsorção, podendo o material ser de origem mineral ou vegetal 

(CARLA LEGNER,2017). 

A capacidade adsortiva de um carbono depende da sua área superficial, do tamanho e 

distribuição dos poros, do material usado na fabricação e do processo utilizado na ativação. 

Diversas variáveis devem ser observadas na adsorção, como a afinidade com o material a ser 

adsorvido, pH do meio, tempo de contato e quantidades de adsorvente (NATIVIDADE;2009). 

A adsorção é uma operação de transferência de massa, a qual estuda a habilidade de 

certos sólidos em concentrar na sua superfície determinadas substâncias existentes em fluidos 

líquidos ou gasosos, possibilitando a separação dos componentes desses fluidos. Uma vez que 
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os componentes adsorvidos, concentram-se sobre a superfície externa, quanto maior for esta 

superfície externa por unidade de massa sólida, tanto mais favorável será a adsorção. Por isso, 

geralmente os adsorventes são sólidos com partículas porosas (BÓ, LUMA GOMES,2016). 

Figura 3. Estrutura do Carvão Ativado com designação de grupamentos químicos. 

                                                  

Fonte: CARLA LEGNER,2017. 

A ativação do carvão é feita em duas etapas, a pirólise e a oxidação. A pirólise é uma 

etapa de preparação, há a decomposição térmica do material, modificando-o quimicamente, 

consistindo na remoção de compostos voláteis e/ou compostos que não fazem parte do arranjo 

carbônico. A segunda etapa é a de oxidação, ou propriamente dita de ativação, é nela que os 

poros são aumentados e o seu tamanho desobstruído e criado outros poros, isto, quando 

submetidos a uma série de reações secundárias, o que faz com que sua área superficial seja 

expandida (RUTHVEN, D. M.,1984; PEREIRA, E. I, 2010; NASCIMENTO, R. F. DO et al, 2014). 

Neste estudo obteve-se um dispositivo de descarte de medicamentos com uso do 

carvão, este consistia em membrana permeável a água autocontida em bolsa ziploc. Para 

obtenção e otimização do dispositivo foi feito um sistema tendo um recipiente selável 

dimensionado para acomodar uma composição farmacêutica e uma quantidade de uma 

substância de desativação. Nesse estudo, o carvão ativado triturado presente dentro do 

recipiente selável, como por exemplo uma membrana semipermeável seletiva ao tamanho das 

partículas (peso molecular). As partículas menores que o tamanho dos poros da membrana/tubo 

passarão seletivamente, enquanto as partículas maiores que os poros ficarão retidas dentro da 

membrana. 

O dispositivo de descarte de composição farmacêutica possui uma bolsa interna que 

contém uma barreira separadora permeável à água e impermeável ao carvão, que inclui um 

respiradouro (Figura 4). 
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Figura 4. Dispositivo de descarte desenvolvido no estudo. 

 

 

A                                                                       B 

Legenda: A: Membrana isolada contendo 10 comprimidos de AAS com 45g de carvão ativado; B: Aparato com 45g de carvão 

ativado inserido em bolsa ziploc, já montado e com adição de água para o teste. 

Fonte: Medeiros,2019. 

 

Este sistema tem por objetivo a adsorção de medicamentos, minorando assim sua 

possibilidade de contaminação ambiental. O descarte incorreto é uma das importantes causas de 

intoxicação por medicamentos, junto com a autointoxicação e intoxicações acidentais com 

crianças. A descoberta de compostos farmacêuticos no meio aquático tem desencadeado o 

desenvolvimento de vários estudos em torno dos impactos que os mesmos estão a ter ou podem 

causar no ambiente e na saúde pública (CALDEIRA; PIVATO, 2010). 

Como fármaco modelo para o teste deste dispositivo foi utilizado o AAS este é um 

fármaco, que pertence ao grupo de substâncias anti-inflamatórias não-esteroides, com 

propriedades anti-inflamatória (atua na inflamação), analgésica (atua na dor) e antitérmica (atua 

na febre). O ácido acetilsalicílico inibe a formação de substâncias mensageiras da dor, as 

prostaglandinas, propiciando alívio da dor (S/A, 2019). O AAS apresenta-se na forma de pó 

cristalino, relativamente solúvel em água e bastante solúvel em etanol (SIGMA-ALDRICH). Esse 

composto possui uma massa molecular relativa de 180,6 g/mol. 

Este fármaco foi escolhido pelo seu grande uso pela população, além de fácil 

disponibilidade e possibilidade quantificação por espectrofotometria UV. A espectrofotometria UV 

é provavelmente, a técnica analítica mais empregada às análises de rotina em função de seu 

relativo baixo custo, da facilidade de operação e da sensibilidade atingida (HARGIS, L. G;1998).  

Para o teste do dispositivo procedeu-se o acondicionamento dos sistemas durante 5 dias 

para análise da quantidade de AAS dissolvida na água. Os resultados são apresentados na 



PROBLEMAS AMBIENTAIS DA ATUALIDADE E SEUS DESAFIOS AO PESQUISADOR BRASILEIRO 
 

 

131 
tabela 2. Observa-se nos resultados que no dispositivo para descarte aqui otimizado teve uma 

redução na concentração de fármaco na água de 82 % quando do teste com comprimidos e uma 

redução de 49,64% quando do uso do insumo ativo sem estar veiculado em nenhuma 

formulação. Assim se este aparato viesse a ser utilizado para o descarte de medicamentos os 

riscos de contaminação ao ambiente seriam minorados. 

 

Tabela 2. Concentração do AAS em água através de espectrofotometria após aquecimento em 

banho maria em mM x absorbância a 480 nm. 

 

DISPOSITIVO 
PARA DESCARTE 

DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE DE ASS 
APÓS 5 DIAS DO 
DESCARTE EM mM 

1  
10 comprimidos de AAS + 45g de carvão 
ativado  

0,059 
 

2   5g de AAs puro + 45g de carvão ativado  
0,138 
 

3  5g de AAS – sem uso de carvão ativado 
0,274 
 

4  
10 comprimidos de AAS - sem uso de 
carvão ativado 

0,326 

Fonte: Medeiros, 2019. 

 

Esta redução da quantidade de fármaco em solução pode ser explicada pela sua 

adsorção no carvão ativado. A adsorção pode ocorrer de duas maneiras: química ou física. A 

adsorção química ocorre por meio de ligações químicas, principalmente covalentes, e a 

adsorção física ocorre por meio de interações intermoleculares, como a força de dipolo induzido 

e a de dipolo permanente. Desta forma, pode-se evidenciar que neste estudo foi obtido êxito na 

obtenção de um sistema de descarte de medicamentos, entretanto novos testes com um maior 

número de fármacos e testes adicionais devem ser realizados. Enfatiza-se ainda a importância 

de estudos deste gênero, uma vez que a contaminação ambiental por exemplo de leitos de rios e 

mananciais por fármacos diversos pode gerar grandes prejuízos à saúde da população 

(FOGAÇA, 2019). 

 

4. CONCLUSÃO 
 
O descarte de medicamentos é um problema de saúde pública e de meio ambiente que 

abrange vários países do mundo e estados do Brasil. Este pode ser minorado com o 

desenvolvimento de novos dispositivos de descartes que neutralizem os contaminantes do meio 
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ambiente por fármacos e insumos ativos. O Brasil apesar de ter demonstrado grande avanços 

em legislação para a finalidade supracitada necessita de maiores inovações e desenvolvimento 

de dispositivos de descartes. Estes poderiam assegurar menor contaminação e promover saúde 

pública e a sustentabilidade ambiental.  

Este trabalho pode servir de base para análise da situação ambiental do descarte de 

medicamentos, seus aspectos gerais, legislação, e evolução no cenário Brasileiro, bem como é 

fornecido um protótipo de um novo sistema de descarte. Este sistema conseguiu reduzir em 82% 

a passagem do fármaco utilizado como modelo (AAS, anti-inflamatório não esteroide com grande 

uso no Brasil). Assim, pressupõe-se que com a inovação dispositivo estudado acarretará em 

benefícios para população uma vez que diminuirá a quantidade de compostos químicos para o 

ambiente. Sugere-se novos estudos e/ou novos testes de pesquisas e desenvolvimento para 

comprovar os benefícios para o meio ambiente, e assim diminuição das concentrações de 

poluentes de medicamentos sólidos para rios, mares e lagos. 
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Capítulo 12 

UTILIZAÇÃO DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONFECÇÃO 

DE ARGAMASSAS PARA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 

Diego Silva Ferreira1 
 Paloma Thayná Araújo2 

 Rayssy Jardanny Miranda da Silva3  
Suzana Danta Sousa4  

Bianca da Costa Ferreira5 
 

RESUMO 

Diante da redução de recursos naturais disponíveis e dos problemas ambientais decorrentes das 
inadequadas deposições irregulares de resíduos nos centros urbanos, este trabalho tem a 
finalidade de apresentar a utilização dos resíduos oriundos da construção civil de construção e 
demolição (RCD), em uma obra no município de Teresina – PI. O aproveitamento do RCD, 
reciclado deve configurar uma das práticas da indústria da Construção Civil na construção de 
novas habitações com o intuito de minimizar o uso indiscriminado de recursos naturais e a 
consequente escassez desse produto. Este trabalho objetiva analisar o reaproveitamento do 
RCD com adição de metacaulim no concreto. Foram feitos 12 corpos de prova e 4 traços, onde 
eles passaram por ensaios de compressão simples e granulometria feitos nos agregados. Sendo 
que ao final foi possível verificar que a adição 5% de metacaulim e 100% de RCD na substituição 
da brita obteve resultado inferior em relação ao concreto convencional com 10% e 15% de deve 
resistência superior.  
Palavra-Chave: resíduos, concreto, construção civil, demolição. 
 

ABSTRACT 

 
Faced with the reduction of available natural resources and the environmental problems caused 
by the inadequate irregular deposition of waste in urban centers, this work has the purpose of 
presenting the use of waste from the construction and demolition construction (RCD) in a work in 
the municipality of Teresina - PI. The use of RCD, recycled must configure one of the practices of 
the Construction industry in the construction of new housing in order to minimize the 
indiscriminate use of natural resources and consequent shortage of this product. This work aims 
to analyze the reuse of RCD with the addition of metakaolin in the concrete. Twelve test 
specimens and four traces were made, where they passed through simple compression tests and 
granulometry done in the aggregates. In conclusion, it was possible to verify that the addition of 
5% of metacaulim and 100% of RCD in the substitution of crushed stone obtained inferior result 
in relation to conventional concrete with 10% and 15% of superior resistance. 
Keywords: waste, concrete, construction, demolition. 
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1 Introdução 

 

Esta pesquisa tem como tema a Utilização dos agregados de demolição na própria obra. 

Em grandes centros a reciclagem de materiais tem ganhado grande atenção e importância no 

que se refere às questões ambientais, devido à escassez da matéria prima, a indústria destaca-

se pelo grande volume de resíduos sólidos, principalmente a da Engenharia Civil que possui uma 

ampla área de atuação, que vai desde a infraestrutura a construção urbana, ocasionando um 

grande volume de resíduos a serem descartados em aterros sanitários. A gestão dos resíduos se 

dar para que o gerador de resíduos possa segregar os materiais que possam passar por uma 

triagem e tratamento (SOUZA; ASSIS; SOUTO, 2014). 

Na construção civil o consumo de materiais naturais cresce a cada dia, principalmente 

de agregados e, um caminho mais fácil seria o desenvolvimento de aplicações onde os produtos 

contendo agregado reciclado apresentando vantagens competitivas sobre os produtos 

tradicionais, além de preço compatível. Assim, provavelmente seria mais fácil encontrar mercado 

para produtos contendo agregado reciclado, mas para isso teria que vencer algumas 

dificuldades, sendo a principal delas o temor de que os clientes considerem um produto 

contendo resíduos como de menor qualidade, para isso os produtos precisam ser testados 

(JOHN, 2000). 

A classificação da origem dos Resíduos de Construção e Demolição – RCD proposta 

pela The Solid Waste Association of North America – SWANA é bastante útil e eficaz no que diz 

respeito à quantificação e qualificação de sua geração ou produção: material de obras viárias, 

material de escavação, demolição de edificações, construção, renovação de edifícios e limpeza 

de terrenos (SWANA, 1993). 

Atualmente a reciclagem de resíduos sólidos de demolição ganha força não só dentro da 

própria construção civil como, também, no setor público, tanto na esfera Federal, Estaduais e 

Municipais, devido à escassez ou grandes distâncias de material principalmente nos grandes 

centros urbanos, com isso os gestores tem-se buscado diversas formas de produção de 

materiais para substituir a matéria prima retirada do meio ambiente e contribuir para uma 

sociedade mais consciente (OLIVEIRA, 2008). 
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2 Materiais e métodos 

2.1  Materiais  

 

2.1.1 Cimento  

 

O cimento utilizado no ensaio foi do tipo CP V-ARI, proporcionando altas resistências já 

nos primeiros dias de aplicação. A alta resistência inicial ocorre devido a dosagem diferente de 

calcário e argila na produção do clinquer, assim como pela moagem mais fina do cimento, que 

ao reagir com a água, o cimento vai adquirir elevadas resistências de forma mais rápida 

(PORTAL CONCRETO, 2016). 

 

2.1.2 Água 

 

A água referente ao experimento foi disponibilizada no laboratório de Materiais de 

Construção Civil do Centro Universitário Santo Agostinho, em Teresina (PI). 

 

2.1.3 RCD 

 

Os RCD´s utilizados nesse trabalho foram obtidos na obra da nova sede do tribunal de 

Justiça da cidade de Teresina-PI, localizado na Avenida Cajuína, S/N, bairro São Raimundo. 

As amostras foram levadas para o laboratório de materiais e solos do Centro 

Universitário Santo Agostinho, em Teresina (PI), onde foi quebrado o material e em seguida 

realizado ensaios de caracterização (granulometria) nos agregados reciclados, a fim de se 

conhecer as propriedades físicas. Também será utilizada cura de 14 dias para concreto. Com o 

concreto no estado fresco será feito molde no corpo cilindro e resistência à compressão, para 

que se possa observar o a sua resistência na confecção dos diversos traços a serem executados 

com agregados reciclados 

 

2.2  Métodos  

2.2.1 Traços estudados  

O traço utilizado foi 1:1,4:1,9 (cimento: areia: brita) para todos os ensaios, utilizando com 

5kg de cimento, 7kg de areia, 9,5kg de brita e 2520ml de água, isto é, com fator a/c de 0,50.  A 
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brita foi totalmente substituída pelo RCD e foi adicionada no experimento nas porcentagens de 

5%, 10% e 15% o metacaulim. 

 

2.2.2 Análise granulométrica da areia 

 

O ensaio para a determinação da composição granulométrica da areia foi realizado 

segundo as prescrições da NBR 7217:1987. Foi realizado o processo de quarteamento do 

material e separada a amostra de 7kg de areia, esta foi levada para secagem na estufa durante 

o período de 24h em temperatura entre 100-120ºC. Após secagem foi peneirada usando as 

peneiras de aberturas (mm): 2,4; 2; 1,2; 0,600; 0,420; 0,300; 0,177; 0,150; 0,075 e fundo. 

  

2.2.3 Análise granulométrica do RCD 

O ensaio para a determinação da composição granulométrica do RCD foi realizado 

segundo as prescrições da NBR 7217:1987. O material após triturados foi separada uma 

amostra de 5kg, que foi peneirada usando peneiras de aberturas (mm): 50; 381; 31,5; 25,4; 19; 

12,7; 9,5; 6,3; 4,76; 2,36; 2 e fundo.  

 

2.2.4 Resistência a compressão 

  

Para realizar este ensaio de caracterização no estado endurecido foram utilizados 

corpos de prova cilíndricos de 10x20cm (10 cm de diâmetro e 20 cm de altura) de dimensões, e 

seguiu-se as prescrições da norma NBR 7215:1996. Para efeito de cálculo da resistência usou a 

fórmula a seguir. 

 

R= 
 

 
 

 

Onde, R = Resistência à compressão em MPa; 

F = Carga máxima em N; 

A = Área da seção em mm. 

O ensaio foi feito em relação aos 14 dias de cura dos corpos de prova. 
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3 Resultados e discussões  

3.1 Curva granulométrica da areia  

 

A Tabela 1 abaixo demonstra os resultados obtidos com o ensaio de peneiramento. 

Portanto, com base nesses resultados, pôde-se realizar a curva granulométrica (Figura 1). 

 

Tabela 1 – Composição granulométrica da areia 

PENEIRA (Nº) Abertura (mm) 

PESO 

RETIDO           

(kg) 

% retida % acumulada 

8 2,400 0,061 0,87 0,87 

10 2,000 0,017 0,24 1,12 

16 1,200 0,066 0,94 2,06 

30 0,600 5,925 84,70 86,76 

40 0,420 0,178 2,54 89,31 

50 0,300 0,365 5,22 94,52 

80 0,177 0,333 4,76 99,29 

100 0,150 0,023 0,33 99,61 

200 mesh 0,075 0,009 0,13 99,74 

Fundo  Fundo  0,018 0,26 100,00 

TOTAL    7,00 100,00   
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Figura 1 – Curva Granulométrica. (Próprio autor, 2019) 

 

A ABNT NBR NM 248, determina limites superiores e inferiores aceitáveis da distribuição 

granulométrica do agregado miúdo, então conclui-se que nosso agregado (areia) está dentre os 

parâmetros determinados pela norma.  

 

3.2 Curva granulométrica do RCD 

 

O ensaio para a determinação da composição granulométrica do RCD foi realizado 

segundo as prescrições da NBR 7217:1987. A Tabela 2 abaixo mostra os resultados adquiridos 

com o ensaio de peneiramento. Logo mais, com base nesses resultados, pôde-se realizar a 

curva granulométrica (Figura 2). 

Tabela 2 – Composição granulométrica do RCD 
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Figura 2 – Curva Granulométrica. (Próprio autor, 2019) 

3.3 Resistência à compressão dos corpos de prova cilíndricos 

 

Realizado a moldagem de 3 corpos de prova de concreto convencional com 5kg de 

cimento, 7kg de areia, 9,5kg de brita e 2520ml de água, 3 corpos de prova de concreto com 5kg 

de cimento, 7g de areia, 50g de metacaulim, 9,5kg de RCD e 2520ml de água, 3 corpos de prova 

de concreto com 5kg de cimento, 7g de areia, 100g de metacaulim, 9,5kg de RCD e 2520ml de 

água e 3 corpos de prova de concreto com 5kg de cimento, 7g de areia, 150g de metacaulim, 

9,5kg de RCD e 2520ml de água, totalizando 12 corpos de prova que foram moldados para a 

realização de ensaio de resistência à compressão simples.  

AMOSTRA - RCD

Peso da Amostra: 5 kg

PENEIRA (mm)

PESO 

RETIDO           

(kg)

% retida % acumulada

50 0 0 0

38,1 0 0 0

31,5 0 0 0

25,4 0 0 0

19 1,445 28,99 28,99

12,7 2,195 44,04 73,03

9,5 0,531 10,65 83,69

6,3 0,409 8,21 91,89

4,76 0,167 3,35 95,24

2,36 0,163 3,27 98,52

2 0,009 0,18 98,70

Fundo 0,065 1,30 100

TOTAL 4,984 100
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Na Figura 3 demonstra o comportamento da resistência média dos corpos de prova 

cilíndricos, em função do traço do concreto. A Tabela 3 retrata os valores encontrados no 

referido ensaio. 

 

Tabela 3 – Resultados da determinação da resistência à compressão  

 

 

 

Figura 3 – Comparação das resistências à compressão dos concretos. (Próprio autor, 2019) 

Corpo de 

prova

Tensão 1     

(MPa)

Tensão 2 

(MPa)

Tensão 3 

(MPa)
Média  (MPa)

Concreto 

Convencional
15,51 8,38 13,27 12,38

Concreto com 

5% de 

metacaulim e 

100% de RCD

12,45 8,66 11,19 10,77

Concreto com 

10% de 

metacaulim e 

100% de RCD

17,49 20,98 18,19 18,89

Concreto com 

15% de 

metacaulim e 

100% de RCD

16,51 12,12 18,98 15,87
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Observando os dados da figura 3, a resistência à compressão apresentou uma redução, 

quando comparado ao traço com RCD em que foi adicionando 5% (50g) de metacaulim com a 

composição convencional. A baixa resistência apresentada pelas composições é devido a 

substituição total da RCD pela brita, com composição de 10% (100g) e 15% (150g) de 

metacaulim para o traço avaliado, mostraram comportamento diferente à compressão em 

relação à resistência à compressão do concreto convencional. Nas Figuras 4, 5, 6 e 7 têm-se as 

amostras dos rompimentos dos corpos de prova de concreto convencional, com adição de 5%, 

10% e 15% de metacaulim e substituição total da brita em ao RCD rompidos, respectivamente. A 

adição do metacaulim, faz com que aumente a resistência do concreto em até 40%, sabendo 

disso o intuito é adicionar o metacaulim no concreto com adição de 100% do RCD, pois em 

relação ao natural (brita), teria com possível perda de resistência e o metacaulim vai agir 

justamente corrigindo isso.  

 

Figura 4 – Corpos de prova convencionais rompidos. (Próprio autor, 2019) 

 

Figura 5 – Corpos de prova com 5% de metacaulim e substituição em 100% da brita pelo RCD rompidos.  
(Próprio autor, 2019) 
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Figura 6 – Corpos de prova com 5% de metacaulim e substituição em 100% da brita pelo RCD rompidos.  
(Próprio autor, 2019). 

 

Figura 7 – Corpos de prova com 5% de metacaulim e substituição em 100% da brita pelo RCD rompidos.  
(Próprio autor, 2019) 

 

4.Considerações Finais 

 

Este artigo comprovou que é viável tecnicamente para as empresas e fábricas da 

construção civil a reciclagem e uso do agregado graúdo do RCD na composição do concreto. 

Portanto, conclui-se que este estudo serve de base para futuras pesquisas e investimentos do 

setor público e/ou privado com objetivos de atender os requisitos da lei 12.305/2010 na 

realização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Com relação à resistência a compressão, o concreto com 100g e 150g de metacaulim e 

100% de RCD apresentou maior resistência em relação ao concreto convencional, mostrando 

assim que pode ser destinada a fabricação de calçada passeio, sarjetas e meio-fio. 
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O estudo aqui apresentado comprovou que os agregados graúdos dos resíduos de 

construção e demolição são viáveis na fabricação calçada passeio, sarjeta e meio-fio. O uso 

deste método pode trazer vários benefícios para a sociedade e para o meio ambiente, tais como:  

redução da exploração de recursos naturais prolongando a vida útil das reservas naturais e 

reduzindo a destruição das paisagens, fauna e flora; a redução significativa de áreas destinadas 

para aterro, pela diminuição de volume de resíduos pela reciclagem; a redução da poluição dos 

rios e lagos; gera emprego para a população, estimula a concorrência e gera receita com a 

comercialização dos recicláveis, entre outros.  
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