
 
 

 



 
 

Alex de Sousa Lima, 
Fabiana Pereira Correia 

Organizadores 
 
 

Anais 
II Semana Ambiente em Foco: 
A água nas discussões sobre Educação Ambiental e Políticas Públicas 

ISBN: 978-85-7862-444-6 
 
 
 
 

De 1º a 5 de junho de 2015 
Campus de Codó, UFMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

callto:978-85-7862-444-6


 

3 
 

Copyright © 2015 by EDUFMA  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  

Prof. Dr. Natalino Salgado Filho – Reitor  

Prof. Dr. Antonio José Silva Oliveira – Vice-Reitor  

Profa. Dra. Isabel Cabrera Ibarra – Pró-Reitora de Ensino 

Prof. Dr. Fernando Carvalho Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Prof. Dr. José Carlos Aragão Silva – Diretor do Campus de Codó 

Prof. Dr. Alex de Sousa Lima – Coord. Geral da II Semana Ambiente em Foco 

 

EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  

Prof. Dr. Sanatiel de Jesus Pereira - Diretor 

  

CONSELHO EDITORIAL  

Prof. Dr. Ricardo Zimbrão Affonso de Paula; Prof. Dr. Osvaldo Ronaldo Saavedra Mendez; Prof. Dr. Jadir 

Machado Lessa; Profa. Dra. Arlene de Jesus Mendes Caldas; Profa. Dra. Mariléia Santos Cruz da Silva; 

Bibliotecária Gilvane Carvalho Ferreira; Profa. Dra. Mônica Teresa Costa Sousa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha Catalográfica elaborada pela Bibliotecária Terezinha Pereira Aguiar CRB-3/1260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semana Ambiente em Foco (2. : 2015 : Codó, MA) 
 

Anais [recurso eletrônico e CD] / II Semana Ambiente em Foco: a 
água nas discussões sobre educação ambiental e políticas públicas, 
Universidade Federal do Maranhão, 01 a 05 de junho em Codó, MA / 
Organizado por Alex de Sousa Lima e Fabiana Pereira Correia. – São 
Luís: UFMA, EDUFMA, 2015. 

 
Disponível em: <http://www.ambientefoco.com/>. 
76 p.: il. 
Inclui referências 
ISBN: 978-85-7862-444-6 
 
 
1. Educação Ambiental. 2. Água. 3. Meio Ambiente. 4. Políticas 

públicas. I. Lima, Alex de Sousa. II. Correia, Fabiana Pereira. III. Título. 
 

CDU 502:37 



 

4 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Prof. Dr. Alex de Sousa Lima 

Profa. Ma. Fabiana Pereira Correia 

Prof. Me. Leonardo Rogério da Silva Rodrigues 

Prof. Dr. Victor de Oliveira Pinto Coelho 

Profa. Dra. Clara Virgínia Vieira Carvalho de Oliveira Marques 

Prof. Me. José Orlando de Almeida Silva. 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

 

Alex de Sousa Lima (UFMA), José Carlos Aragão Silva (UFMA), Clara Virgínia Vieira Carvalho de Oliveira 

Marques (UFMA), Leonardo Rogério da Silva Rodrigues (UFMA), Fabiana Pereira Correia (UFMA), Paulo 

Roberto Brasil de Oliveira Marques (UFMA), Victor de Oliveira Pinto Coelho (UFMA), Mary Jouse de 

Almeida Holanda (UFMA), José Orlando de Almeida Silva (UFMA), Eduardo Oliveira Silva (UFMA), Camila 

Campêlo de Sousa (UFMA), Francisca Inalda Oliveira Santos (IFMA), Mariano Orcar Aníbal Ibãnez Rojas 

(IFMA) e Maria do Socorro Gonçalves da Costa (UFMA). 

 

SECRETARIA DO EVENTO 

Josenilma da Silva, Francisco de Jesus Farias, José Ribamar Corvelo Neto. 

 

 

 

CAPA: Alex de Sousa Lima, Victor de Oliveira Pinto Coelho. 

 

MONITORES: 

Alana Ribeiro do Nascimento, Albideias de Oliveira Corrêa, Alexsandra Morais Ideriba Correia, Aline Sousa 

Branco, André Alves da Silva, Antonia Tavares Gama de Castro Neta, Augusto Aluizio dos Reis Santos, 

Aurea Marcia Aguiar da Silva, Aurineres de Sousa Silva, Clerisvaldo Costa, Cleytiane Furtado Fontes, 

Daiane de Oliveira Austríaco, Daniel Ridam dos Santos Silva, Denys dos Santos Ferreira, Eurisvaldo Silva 

Nunes, Fabriciano Costa Ribeiro Júnior, Franciane da Silva e Silva, Francineide da Silva Leal, Francisco 

Igreja da Conceição, Geisa Santos Silva, George Moisés dos Santos Vieira, Gracilene Soares da Silva, 

Hamilton Ferreira de Sousa Neto, Hátila Jossana Muniz Reis, Hentonny Rhaycard Silva Santos, Hyan 

Henrique Almeida Oliveira, Isaac de Oliveira Santana, Jayro Werberson Pilar Araújo, Joana de Lima Silva, 

Jordana Morais Vieira, José Carlos Serra Vieira Júnior, Juliana Brito da Silva, Juliana Cunha Lima, Juliana 

da Costa Rodrigues, Karlos Daniel de Sousa Cunha, Liliane Cunha Lima, Liliane da Silva Vieira, Luana 

Costa da Silva, Luís Fernando de Oliveira Sousa, Lunnah Cynd da Costa Santos, Luziane Morais Vieira, 

Luzivane dos Santos Galvão, Mailson da Silva e Silva, Maria Antônia Castro da Silva, Maria Domingas 

Ribeiro da Silva, Maria da Conceição Gomes da Silva, Maria da Conceição Oliveira da Silva, Maria de 

Fátima da Costa Barros, Maria do Socorro Ferreira Braga, Maria Lucineide Moraes Vieira, Myllena Suzi 

Lima Silva, Natanael Araújo Faustino, Náthalia Cristielle Mouzinho de Oliveira, Neriane Sousa e Souza, 

Patrícia Machado de Oliveira, Raiana Rocha Lima, Rosália Ferreira da Silva, Rosana Cantanhêde da Silva, 

Sabrina Nunes Sales, Sarah Raquel Santos da Silva, Simone Monteiro Silva e Tamires Neris Pitta. 

 

 

 



 

5 
 

SUMÁRIO 

 

Apresentação 06 

Alex de Sousa Lima 

Programação 07 

Lista de Resumos 18 

Trabalhos apresentados (modalidade oral) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Apresentação 
 

Desde a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas-ONU, em 1972, durante a 
primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia, que se definiu, a 
partir da data de início do evento, o dia 05 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente. A partir 
disso, todas as discussões sobre os problemas socioambientais tiveram como culminância de ações e 
discussões tal data.  Através desse marco nasceu a Semana Ambiente em Foco, pensada como um 
espaço interdisciplinar voltado às mais diversas esferas da ciência colocando o ambiente em foco. 

 
Com um esforço coletivo de docentes, discentes, técnicos-administrativos juntamente com o 

apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 
Maranhão, do Governo do Estado do Maranhão, da Universidade Federal do Maranhão, do Instituto 
Federal do Maranhão (IFMA) e da Prefeitura Municipal de Codó tornou-se possível realizar a II 
Semana Ambiente em Foco-SAmF. A temática do evento, “A água nas discussões sobre Educação 
Ambiental e Políticas Públicas”, foi abordada nos diversos espaços de discussão, a saber: mesa-redonda, 
palestras, oficinas e na exibição de vídeos, do Circuito Tela Verde.  

 
A segunda edição da SAmF também marcou a consolidação das ações dos cursos de 

Licenciatura em Ciências Humanas e Licenciatura em Ciências Naturais, assim como dos grupos de 
pesquisa GPECN (Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências Naturais) e PEnCiH (Grupo de Pesquisa 
e Ensino de Ciências Humanas).  

 
Nós que compomos a Comissão Organizadora e todos que fazem a UFMA, Campus de Codó, 

nos sentimos satisfeitos por ter recebido a todos os participantes em Codó-MA, além de ter permitido 
estreitar os laços e de criar novas oportunidades de trabalhos acadêmicos. 
 
 

Cordialmente, 
 

Prof. Dr. Alex de Sousa Lima 
 
 
 

Codó-MA, junho de 2015. 
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II SAmF/1º de junho de 2015 
Segunda-feira 

 

MANHÃ, 08h às 12h 
 

OFICINAS:  
Oficina A: Ciência na prática: experimentos para o ensino fundamental 
Horário: das 8h às 10h do dia 1º de junho/ Carga Horária: 2h. 
Organização: Prof. Dr. Paulo Brasil (UFMA, Campus de Codó) e membros do GPECN. 
Público-alvo: sexto e sétimo anos  
Local: Laboratório de Química, Prédio II 
  
Oficina B: Construindo experimentos com material alternativo: experimentos para o ensino 
fundamental. 
Horário: das 10h às 12h, dia 1º de junho  (2h de duração) 
Organização: Prof. Dr. Paulo Brasil (UFMA, Campus de Codó) e membros do GPECN. 
Público-alvo: oitavo e nono anos  
Local: Laboratório de Química, Prédio II 
  
Oficina C: Construção de filtro caseiro utilizando material alternativo: uma estratégia para o consumo 
de uma água limpa. 
Horário: das 8h às 10 do dia 1º de junho/Carga Horária: 2h. 
Organização: PIBID de Naturais 
Componentes: Maria da Conceição Gomes da Silva, Francisca das Chagas de Carvalho Lima, 
Francineide Nunes de Nascimento, Lunnah Cynd da Costa Santos, José Orlando de Almeida Silva 
(Orientador) 
Público-alvo: alunos da educação básica 
Local: Sala 01, Prédio II 
  
 

TARDE, 14h às 18h 
 

MINICURSOS: 
Minicurso A: Modelos matemáticos em biologia das populações (1ª parte)                                   
Horário: das 14h às 18h, dias 1 e 2 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrantes: Prof. Me. Leonardo Rogério S. Rodrigues (UFMA, Campus de Codó) 
                   Profa. Ma. Mary Jouse A. Holanda (UFMA, Campus de Codó)  
Público-alvo: graduandos de Ciências Naturais/Biologia  
Local: Sala 01, Prédio II 
 

Minicurso B: História ambiental: perspectivas e abordagens (1ª parte)                                                    
Horário: das 14h às 18h, dia 1 e 2 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrante: Profa. Dra. Lise Fernanda Sedrez (UFRJ) 
Público-alvo: estudantes de graduação e pós-graduação 
Local: Sala 02, Prédio II 
Minicurso D: Planejamento e pesquisa em bacia hidrográfica: experiências desenvolvidas no Acre-
Brasil (1ª parte) 
Horário: das 14h às 18h, dia 1 e 2 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrante: Prof. Dr. Waldemir Lima dos Santos (UFAC) 
Público-alvo: graduandos e profissionais 
Local: Sala 03, Prédio II  
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Minicurso E: Insetos do Leste Maranhense: identificação das ordens e sua importância para o meio 
ambiente (1ª parte) 
Horário: das 14h às 18h, dia 1 e 2 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrante: Prof. Me. José Orlando de Almeida Silva (UFMA, Campus de Codó) 
Público-alvo: estudantes de graduação 
Local: Sala 04, Prédio II 
 

Minicurso G: Gestão de Unidades de Conservação (1ª parte) 
Horário: das 14h às 18h, dia 1 e 2 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrante: Profa. Ma. Fabiana Pereira Correia (UFMA, Campus de Codó) 
Público-alvo: Livre  
Local: Sala 06, Prédio II 
 

Minicurso I: Educação Ambiental em Libras (1ª parte) 
Horário: das 14h às 18h, dia 1 e 2 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrante: Profa. Esp. Eva de Melo Bonfim 
Público-alvo: Livre  
Local: Sala 05, Prédio II  

 

NOITE, 19:30 às 21h 

 
PALESTRA DE ABERTURA (19:30 às 21h) 
Dinâmica de uso da terra e recursos hídricos no sudoeste amazônico, Acre, Brasil. 
Prof. Dr. Waldemir Lima dos Santos (UFAC) 
Mediação: Prof. Dr. Alex de Sousa Lima 
Local: Auditório. 
 
Coquetel (21h) 
Local: Hall de entrada do Prédio II 
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2 de junho de 2015 
Terça-feira 

 

MANHÃ, 08h às 12h 
 

OFICINAS:  
Oficina D: Clube de Ciências Interativo: água como fonte de vida.  
Horário: das 8h às 10h, dia 2 de junho/ Carga Horária: 2h. 
Organização: Profa. Dra. Clara Marques (UFMA, Campus de Codó) e GPECN 
Público-alvo: 6º e 7º anos do ensino fundamental 
Local: Laboratório de Química, Prédio II 
 

Oficina E: Clube de Ciências Interativo: água, tratamento e abastecimento. 
Horário: das 10h às 12h, dia 2 de junho/ Carga Horária: 2h. 
Organização: Profa. Dra. Clara Marques (UFMA, Campus de Codó) e GPECN 
Público-alvo: 8º e 9º anos do ensino fundamental 
Local: Laboratório de Química, Prédio II 
  
Oficina H: A dinâmica das inundações em Codó-MA 
Horário: das 8h às 12h do dia 2 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Organização: Bolsitas do Projeto de Pesquisa 
- Alan Neves Feitosa 
- Alexsandro Rodrigues da Cruz 
Público-alvo: alunos do ensino fundamental  
Local: Sala 01, Prédio II 
  

TARDE, 14h às 18h 

 
MINICURSOS: 
Minicurso A: Modelos matemáticos em biologia das populações (2ª parte)  
Horário: das 14h às 18h, dias 1 e 2 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrantes: Prof. Me. Leonardo Rogério S. Rodrigues (UFMA, Campus de Codó) 
                   Profa. Ma. Mary Jouse A. Holanda (UFMA, Campus de Codó)  
Público-alvo: graduandos de Ciências Naturais/Biologia  
Local: Sala 01, Prédio II 

 
Minicurso B: História ambiental: perspectivas e abordagens (2ª parte) 
Horário: das 14h às 18h, dia 1 e 2 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrante: Profa. Dra. Lise Fernanda Sedrez (UFRJ) 
Público-alvo: estudantes de graduação e pós-graduação  
Local: Sala 02, Prédio II 
 
Minicurso D: Planejamento e pesquisa em bacia hidrográfica: experiências desenvolvidas no Acre-
Brasil (2ª parte) 
Horário: das 14h às 18h, dia 1 e 2 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrante: Prof. Dr. Waldemir Lima dos Santos (UFAC) 
Público-alvo: graduandos e profissionais  
Local: Sala 03, Prédio II 
 

Minicurso E: Insetos do Leste Maranhense: identificação das ordens e sua importância para o meio 
ambiente (2ª parte) 
Horário: das 14h às 18h, dia 1 e 2 de junho/ Carga Horária: 4h. 
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Ministrante: Prof. Me. José Orlando de Almeida Silva (UFMA, Campus de Codó) 
Público-alvo: estudantes de graduação  
Local: Sala 04, Prédio II 
 

Minicurso G: Gestão de Unidades de Conservação (2ª parte) 
Horário: das 14h às 18h, dia 1 e 2 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrante: Profa. Ma. Fabiana Pereira Correia (UFMA, Campus de Codó) 
Público-alvo: Livre 
Local: Sala 06, Prédio II 
 

Minicurso I: Educação Ambiental em Libras (2ª parte) 
Horário: das 14h às 18h, dia 1 e 2 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrante: Profa. Esp. Eva de Melo Bonfim 
Público-alvo: Livre  
Local: Sala 05, Prédio II  

 

NOITE, 19:30 às 21h 

 
MESA-REDONDA:  
Conservação da natureza, educação ambiental e recursos hídricos. 
Shirley Amélia da Silva Leão (Analista Ambiental da SEMA) 
Profa. Me. Fabiana Pereira Correia (UFMA, Campus de Codó) 
Prof. Dr. Alex de Sousa Lima (UFMA, Campus de Codó) 
Mediação: Prof. Dr. Victor de Oliveira Pinto Coelho 
Local: Auditório. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

12 
 

3 de junho de 2015 
Quarta-feira 

 

MANHÃ, 08h às 12h 
 

OFICINAS:  
Oficina F: Recursos didático-pedagógicos para intervenções em educação ambiental formal 
Horário/duração: das 8h às 12h do dia 3 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Organização: Bolsistas do PIBID de Humanas 
Público-alvo: professores da educação básica  
Local: Sala 06, Prédio II  
 
Oficina G: Meio Ambiente e saberes tradicionais 
Horário: das 8h às 10h do dia 3 de junho/ Carga Horária: 2h. 
Organização: Bolsitas do PIBID Interdisciplinar 
Público-alvo: alunos do ensino fundamental  
Local: Sala 05, Prédio II  
 
MINICURSO: 
Minicurso F: Tecnologias sociais e sustentabilidade ambiental no município de Codó (1ª parte) 
Horário: das 8h às 12h, dia 3 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrante: Profa. Ma. Francisca Inalda Oliveira Santos (IFMA, Campus de Codó) 
Público-alvo: Livre  
Local: Sala 02, Prédio II 
 
CIRCUITO TELA VERDE: 
Dois ambientes expositores: Auditório e Sala de Multimídia (8h às 12h) 
 

TARDE, 14h às 18h 
 
MINICURSO: 
Minicurso F: Tecnologias sociais e sustentabilidade ambiental no município de Codó (2ª parte) 
Horário: das 14h às 18h, dia 3 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrante: Profa. Ma. Francisca Inalda Oliveira Santos (IFMA, Campus de Codó) 
Público-alvo: Livre 
Local: Sala 02, Prédio II 
 

TRABALHOS – APRESENTAÇÃO ORAL 
EIXO TEMÁTICO: POLÍTICAS PÚBLICAS E RECURSOS HÍDRICOS 

SALA 04, Prédio II 

Nº NOME DO TRABALHO AUTOR(ES) 

1 
POLITICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA CIDADE 
DE BACABAL NO RIO MEARIM: ONDE ESTÃO ELAS? 

SILVA, Mailson Felix; COSTA, 
Rafaela de Sousa; LIMA, Raissa 
Araujo; RODRIGUES, Taíssa 
Caroline Silva. 

2 
A PROBLEMÁTICA DA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NA 
CIDADE DE GRAJAÚ - MA: O CASO DA “ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA” OLHO D’ÁGUA DA TRIZIDELA. 

ARAUJO, Keilla dos Santos; 
SOUSA, Santana da Silva; 
RODRIGUES, Ildeane de Jesus; 

SOUSA, Edinária Nascimento; 
COUTINHO, Samir Silva. 

EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS 
SALA 05, Prédio II 

1 
ANÁLISE DO VÍDEO O HOMEM CAPITALISTA E AS 
CONSEQUÊNCIAS AO MEIO AMBIENTE. 

MORAIS, Wherlyshe Sousa, 
RIBEIRO, Ana Paula. 
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2 
OS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA EMPRESA 
ALUMAR EM VIRTUDE DA DEPOSIÇÃO DO REJEITO DA 
BAUXITA EM SÃO LUÍS-MA. 

PIEDADE, Fernando Oliveira; 
JUNIOR, Flavio Carvalho de Souza; 
COELHO, Jeferson Martins Coelho; 
PINHEIRO, Roseane Sousa. 

3 
FAUNA DE SOLO EM ÁREAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO 
DE CODÓ, MARANHÃO, BRASIL. 

SILVA, Mailson da Silva; SANTOS, 
Hentonny Rhaycard Silva; SILVA, 
Edinones Holanda; QUEIROZ, 
Taisa Layane Salazar; SILVA, José 
Orlando de Almeida. 

4 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DA NASCENTE DO 
RIACHO ÁGUA FRIA NO PERÍMETRO URBANO DE CODÓ-MA. 

OLIVEIRA, Luciana dos Santos; 
LOPES SOBRINHO, Oswaldo 
Palma; XAVIER, Rosinete dos 
Santos; CARVALHO, Ubiratan 
Araujo de; SANTOS OLIVEIRA, 
Francisca Inalda. 

5 
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUA REPRESENTATIVIDADE NA 
PRESERVAÇÃO DA FAUNA ATRAVÉS DO USO DE COLEÇÃO 
DIDÁTICA ZOOLÓGICA. 

PEREIRA, Leandro Vitorio Santos; 
SANTOS, Lunnah Cynd da Costa; 
SILVA, José Orlando de Almeida. 

6 

A HIGIENE PESSOAL EM FOCO: VERIFICAÇÃO DE MAPAS 
CONCEITUAIS CONSTRUÍDOS A PARTIR DE PRÁTICAS 
LABORATORIAIS APLICADAS A ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL NA CIDADE DE CODÓ – MARANHÃO. 

SILVA, Franciane da Silva; LIMA, 
Elicéia Ribeiro; SOUSA, Rayssa 
Matos; MARQUES, Paulo Roberto 
Brasil de Oliveira; MARQUES, Clara 
Virgínia Vieira Carvalho de Oliveira. 

7 
AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DA TOXIDADE DO PERCOLADO 
DO LIXÃO (CHORUME) NO MUNICÍPIO DE CODÓ- MA. 

SILVA, Lana Fernanda Borges da; 
CANTANHEDE, Erika de Kássia 
Pereira; SOBRINHO, Oswaldo 
Palma Lopes; OLIVEIRA, Luciana 
dos Santos; SILVA, Joselson 
Rodrigues da. 

8 
POLUIÇÃO DA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO 
ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE CODÓ- MA. 

DUARTE, Claudiana de Sousa; 
LIMA, Alex de Sousa; 

9 
PEQUENAS QUEIMADAS URBANAS: CONSEQUÊNCIAS Á 
SAÚDE DA POPULAÇÃO  

COSTA, Claudehany Farias; SILVA, 
Naiara Pereira; Costa , Ana Carla 
Marques. 

10 MOSCAS VAREJEIRAS NA CENA DO CRIME 
Silva, Cassio Lauande Araujo da; 
Silva, José Orlando de Almeida; 
Limeira-de-Oliveira, Francisco. 

EIXO TEMÁTICO: INTERDISCIPLINARIDADE E RECURSOS HÍDRICOS 
SALA 06, Prédio II 

1 
ROÇA NO TOCO: UMA REALIDADE SUSTENTÁVEL NA 
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS BOA UNIÃO NO 
MUNÍCIPIO DE CODÓ-MA. 

COSTA, Franklim de Assis; 
SCHALCHER PEREIRA, Alvaro 
Itaúna; LOPES SOBRINHO, 
Oswaldo Palma; PEREIRA 
CANTANHEDE, Erika de Kássia; 

2 
CONHECENDO A QUALIDADE DAS AGUAS DO RIO SACO: 
UMA CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA ATRAVÉS DE PARÂMETRO 
FÍSICOS QUÍMICOS. 

RODRIGUES DA SILVA,Sidne; 
PERERIRA, Álvaro Itaúna 
Schalcher; RIBEIRO, Sara de 
Carvalho; CANTANHEDE, Erika 
de Kássia Pereira; CUNHA, Edson 
de Jesus Melo. 

3 
DIAGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS EM UMA 
MICROBACIA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, PIAUÍ. 

FRANÇA, Luciano Cavalcante de 
Jesus; SOBRINHO, Oswaldo Palma 
Lopes; SANTOS, Jaqueline Ribeiro 
dos; SANTOS, Elyzama Lima; 
OLIVEIRA, Robson José de. 

4 
SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE RIBEIRINHA BASEADOS 
NOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS NA QUALIDADE DAS 
ÁGUAS DO RIO SACO NO MUNICÍPIO DE CODÓ-MA. 

SOUSA FILHO, Luis Fernandes; 
PEREIRA, Álvaro Itauna Schalcher; 
SANTOS, Marcos André Gomes; 
PEREIRA CANTANHEDE, Erika 
de Kássia; PAIVA, Francisco da 
Silva. 

5 
EQUAÇÕES DE CHUVAS INTENSAS PARA OS MUNICÍPIOS DE 
SÃO LUIS E CODÓ, MARANHÃO. 

FRANÇA, Luciano Cavalcante de 
Jesus; SOUZA, Kaíse Barbosa de; 
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ALMEIDA, Karla Nayara Santos de; 
SILVA, João Batista Lopes da, 
SOBRINHO, Oswaldo Palma 
Lopes. 

6 
PENSAR O CÓDIGO FLORESTAL DENTRO DE UMA ÉTICA 
AMBIENTAL. 

SILVA, Ana Keri Oliveira da;  

7 
CONSIDERAÇÕES SOBRE MORFOTECNOGÊNESE A PARTIR 
DA SITUAÇÃO DO RIACHO ÁGUA FRIA, CODÓ-MA. 

FONTES, Cleytiane Furtado; 
CORREIA, Fabiana Pereira. 

8 
ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA DE MONTE CRISTO CODÓ - MA: 
CONTRIBUIÇÕES À SUSTENTABILIDADE. 

SOUZA, Antonio Carlos Mesquita 
de; CORREIA, Fabiana Pereira; 
SILVA, José Carlos Aragão 

9 
PLANEJAMENTO E PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DE 
VOÇOROCA NO BOQUEIRÃO DOS VIEIRAS NA 
MICRORREGIÃO DOS COCAIS EM CODÓ-MA. 

LOPES SOBRINHO, Oswaldo 
Palma; XAVIER, Rosinete dos 
Santos; OLIVEIRA, Luciana dos 
Santos; PEREIRA 
CANTANHEDE, Erika de Kássia; 
BRITO, Adjaci Dias de. 

 

NOITE, 19:30 às 21h 
 
PALESTRA 2 
Enchentes que destroem, enchentes que constroem: experiências de história ambiental 
urbana. 
Profa. Dra. Lise Fernanda Sedrez (UFRJ) 
Mediação: Prof. Dr. Victor de Oliveira Pinto Coelho 
Local: Auditório. 
 
PALESTRA 3 
Samambaias e licófitas importantes para a conservação e manutenção do meio ambiente. 
Profa. Dra. Rozijane Santos Fernandes (Doutora em Biologia Vegetal pela UFMG). 
Mediação: Prof. Me. José Orlando de Almeida Silva 
Local: Sala da Multimídia. 
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4 de junho de 2015 
Quinta-feira 

 

MANHÃ, 08h às 12h 
 

MINICURSO:  
Minicurso J: Experimentação no ensino de ciências sob aspectos de abordagens temáticas: a água em 
foco (1ª parte) 
Horário: das 08h às 12h dos dias 4 e 5 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrante: Profa. Dra. Clara Virgínia Marques e Prof. Dr. Paulo Brasil Marques 
Público-alvo: Graduandos das Ciências Naturais 
Local: Laboratório de Química  
 
CIRCUITO TELA VERDE: 
Dois ambientes expositores: Auditório e Sala de Multimídia (8h às 12h) 
 

TARDE, 14h às 18h 
 

MINICURSOS: 
Minicurso C: Deseño de unidades didáctica para la enseñanza-aprendizaje de las ciências (1ª parte)                                   
Horário: das 14h às 18h, dia 4 e 5 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrante: Profa. Dra. Johanna Camacho González (Universidad de Chile) 
Público-alvo: graduandos e profissionais  
Local: Sala 06, Prédio II 
 
Minicurso H: Uso de instrumentação simples e barata para a quantiqualificação de variáveis físico-
químicas em ambientes aquáticos para fins científicos e de Educação Ambiental (1ª parte) 
Horário: das 14h às 18h no dia 04 de junho e a partir das 7:30 no dia 05 de junho. 
Ministrante: Prof. Dr. Mariano Oscar Aníbal Ibãnez Rojas (IFMA, Campus de Codó) 
Público-alvo: Graduandos em geral, desde que estejam cientes de que este será prático (trabalho de 
campo)  
Local: Sala 05, Prédio II  

 

TRABALHOS – APRESENTAÇÃO BANNER 

SALA 03, Prédio II 

EIXO TEMÁTICO: POLÍTICAS PÚBLICAS E RECURSOS HÍDRICOS 

Nº NOME DO TRABALHO AUTOR(ES) 

1 
A IMPORTÂNCIA E OS IMPACTOS AMBIENTAIS 
ENCONTRADOS NO RIO MEARIM NA CIDADE DE 
BACABAL-MA. 

SILVA, Mailson Felix; COSTA, Rafaela 
de Sousa; LIMA, Raissa Araujo; 
MATOS, Drielly Caroline Silva; 

RODRIGUES, Taíssa Caroline Silva. 

EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS 

1 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A PROBLEMÁTICA SÓCIO 
AMBIENTAL DAS CARVOARIAS NA REGIÃO DE CODÓ-MA.  

Rafael Costa BASTOS; Antonio Carlos; 
Isaura Vieira Lima; Paulo Roberto Brasil 
de Oliveira Marques. 

2 

CIDADANIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA ANÁLISE A 
CERCA DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS ALUNOS DO 5° 
ANO DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
NASCIMENTO DE MORAES, SÃO LUÍS-MA. 

Fernando Oliveira PIEDADE; Cláudia 
Thayse Machado TORRES; Mileyde 
Anne Santos LIMA; Thaiz CARDOSO; 
Luna RAQUEL. 

3 
O ECOTURISMO COMO POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO 
DO ESPAÇO LOCAL. 

Fernando Oliveira PIEDADE; Gílney 
Medina de CARVALHO; Lorisvan Silva 
COSTA; Renato França GOMES; 

Wescley Marcel Martins VIEIRA. 

4 
ESTUDOS QUALITATIVOS DE ASPECTOS AMBIENTAIS DO 
MUNICÍPIO DE CODÓ-MARANHÃO NUMA PERSPECTIVA 

ALMEIDA, Matheus Santos; SILVA, 
Denise Maria S; SILVA, Franciane da 
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DE ATUAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. 

Silva; Paulo Roberto Brasil de Oliveira 
Marques; Clara Virgínia Vieira Carvalho 
O. Marques. 

5 
EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS COMO 
FERRAMENTA DIDÁTICA NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DA TEMÁTICA ÁGUA. 

Eurisvaldo Silva Nunes; Evene Austríaco 
Coelho; Taisa Layane Salazar Queiroz; 
Paulo Roberto Brasil de Oliveira 
Marques; Clara Virgínia Vieira Carvalho 
Oliveira Marques. 

6 
DESENVOLVENDO ESTUDOS SOBRE ASPECTOS DE 
QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA NO MUNICÍPIO DE 
CODÓ – MARANHÃO. 

SILVA, Denise Maria Silva; ALMEIDA, 
Matheus Santos; QUEIROZ, Taisa 
Layane Salazar; MARQUES, Clara 
Virgínia Vieira Carvalho Oliveira; 
MARQUES, Paulo Roberto Brasil 
Oliveira. 

7 LIXO URBANO NO MUNICÍPIO DE CODÓ. 
Denise Gomes FÉLIX, Erika Souza 
GOMES, Mariana REIS, Tamires Silva 
de JESUS. 

8 
USO DE MATERIAL ALTERNATIVO PARA A CONSTRUÇÃO 
DE EXPERIMENTOS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS. 

PAVÃO, Aline Sousa; QUEIROZ, Taisa 
Layane Salazar; SILVA, Dayane Maria 
Melo; XIMENDES, Maria Auricélia 
Moraes; MARQUES, Paulo Roberto 
Brasil de Oliveira, MARQUES, Clara 
Virgínia Vieira Carvalho Oliveira. 

9 
ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA COMO TEMA 
GERADOR DO CONHECIMENTO NAS AULAS DE QUÍMICA. 

Leonardo EVERTON, Raimundo 
Magalhães, Samara Leal, Carmem 
Cristina Lopes de Azevedo, Joana 
Figueira Salles. 

EIXO TEMÁTICO: INTERDISCIPLINARIDADE E RECURSOS HÍDRICOS 

1   

 

NOITE, 19:30 às 21h 
 

PALESTRA 4 
Educación ambiental: Un ejemplo en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias a través del 
concepto de agua. 
Profa. Dra. Johanna Camacho González (Univ. de Chile) 
Mediação: Profa. Dra. Clara Virgínia Vieira Carvalho de Oliveira Marques 
Local: Auditório. 
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5 de junho de 2015 
Sexta-feira 

 

MANHÃ, 08h às 12h 
 

MINICURSO:  
Minicurso H: Uso de instrumentação simples e barata para a quantiqualificação de variáveis físico-
químicas em ambientes aquáticos para fins científicos e de Educação Ambiental (2ª parte) 
Horário: das 14h às 18h no dia 04 de junho e a partir das 7:30 no dia 05 de junho. 
Ministrante: Prof. Dr. Mariano Oscar Aníbal Ibãnez Rojas (IFMA, Campus de Codó) 
Público-alvo: Graduandos em geral, desde que estejam cientes de que este será prático (trabalho de 
campo)  
Local: Saída do Campus da UFMA. 
 
Minicurso J: Experimentação no ensino de ciências sob aspectos de abordagens temáticas: a água em 
foco (2ª parte) 
Horário: das 08h às 12h dos dias 4 e 5 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrante: Profa. Dra. Clara Virgínia Marques e Prof. Dr. Paulo Brasil Marques 
Público-alvo: Graduandos das Ciências Naturais  
Local: Laboratório de Química  
 
CIRCUITO TELA VERDE: 
Dois ambientes expositores: Auditório e Sala de Multimídia (8h às 12h) 
 

TARDE, 14h às 18h 
 

MINICURSOS: 
Minicurso C: Deseño de unidades didáctica para la enseñanza-aprendizaje de las ciências (2ª parte)  
Horário: das 14h às 18h, dia 4 e 5 de junho/ Carga Horária: 4h. 
Ministrante: Profa. Dra. Johanna Camacho González (Universidad de Chile) 
Público-alvo: graduandos e profissionais 
Local: Sala 06, Prédio II 

 

NOITE, 19:30 às 21h 

 
PALESTRA 5 
Gestão de Recursos hídricos e politicas públicas no Brasil. 
Prof. Me. Fábio José de Carvalho Leão (UESPI, Floriano). 
Mediação: Prof. Dr. Alex de Sousa Lima  
Local: Auditório. 
 
ENCERRAMENTO (Noite Cultural) 
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EIXO TEMÁTICO: POLÍTICAS PÚBLICAS E RECURSOS HÍDRICOS 
 

POLITICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA CIDADE DE BACABAL NO RIO 
MEARIM: ONDE ESTÃO ELAS? 

 
SILVA, Mailson Felix¹; COSTA, Rafaela de Sousa²;LIMA, Raissa Araujo³;

 
RODRIGUES, Taíssa 

Caroline Silva
4 

¹Graduando em Licenciatura em Ciências Humanas /Sociologia, UFMA, mailsonfelix122@gmail.com  
²Graduanda em Licenciatura em Ciências Humanas /Sociologia, UFMA, rafinhams96@gmail.com   
³Graduanda em Licenciatura em Ciências Humanas /Sociologia, UFMA, rah.lima42@gmail.com  
4
Professora da UFMA (Campus de Bacabal) e Mestre em Sensoriamento Remoto - INPE, 

taissageo@hotmail.com  
 
Resumo:  
O Mearim é o único rio que banha a cidade de Bacabal e apresenta grande importância para as 
comunidades ribeirinhas e atividades do próprio município. Portanto, buscou-se por meio desse trabalho 
apresentar um breve levantamento sobre as atividades praticadas ao longo do rio e a influência das 
políticas públicas introduzidas na área. Apresentando sua importância para a cidade, seu uso, e a ausência 
de cuidados por parte da população e do governo.  
 
Palavras-chave: Mearim, Bacabal, Políticas Públicas. 
 

INTRODUÇÃO 
 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a bacia do rio 
Mearim é a maior do Maranhão, ocupando 28,84% da área total do estado. Em toda sua 
extensão banha aproximadamente 99.0558 km², e cerca de 83 municípios. Entre os 
municípios banhados pelo Mearim, está Bacabal, um dos mais importantes municípios da 
área e polo comercial na região. O rio Mearim é fonte de renda e até mesmo de 
sobrevivência para a população ribeirinha, aos quais desenvolvem a atividade de pesca, e 
utilizam suas águas para fins domésticos entre outros. 
Atualmente o rio Mearim sofre fortes impactos ocasionados pela população bacabalense. 
Podendo ser observado que no perímetro compreendido da cidade, o mesmo está com a 
mata ciliar totalmente degradada. Há o despejo de dejetos fecais por parte da população 
ribeirinha, e também pela unidade de esgoto da cidade. Podendo ser verificado ainda que 
suas margens sofrem frequentemente com queimadas. Dentre os problemas 
apresentados, podemos constatar que pouco se faz para o controle, ou até mesmo o 
combate. Embora que existam políticas e propostas de conservação/preservação, 
infelizmente a maioria delas até o momento não saíram do papel. E até mesmo as que 
tiveram aplicação, não tiveram êxito.   
Dessa forma o objetivo do trabalho é expor uma análise de sua importância, em 
contraponto com a existência ou ausência de políticas que visam sua conservação. 
 
Localização da área de estudo 
 
A área de estudo fica inserida na região de influência do município de Bacabal na área do 
Rio Mearim, um dos principais rios do estado do Maranhão. O município de Bacabal 
localiza-se na parte central do Maranhão servindo como polo comercial para alguns dos 
municípios menores que fazem limite (Figura 01). O nome, Bacabal, teve origem na 
grande quantidade de palmeiras de bacaba ali existentes nos primórdios de sua 
colonização (IBGE, 2010). 
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Figura 01: Localização da área de estudo 
Fonte: IBGE e ANA (2010) 

 
METODOLOGIA  
 
A análise das condições do Rio Mearim foi realizada por meio de pesquisa em campo, 
levantamento bibliográfico e conversas informais realizadas com moradores que vivem 
nas proximidades do rio.  
O trabalho apresenta um levantamento prévio, uma vez que há um limite em relação ao 
número de páginas, dessa forma, pretende-se continuar o trabalho com pesquisas mais 
profundas e complexas, por meio de aplicação de questionários formais com os 
moradores e leituras mais profundas acerca das políticas públicas inseridas na área. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
As políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo 
Estado diretamente ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, 
que visam assegurar determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para 
determinado seguimento social, cultural, étnico ou econômico. Estas devem levar a 
população soluções ou melhorias para o bem comum a todos (FERREIRA, 2008).  
Os recursos hídricos apresentam grande importância nas diferentes atividades realizadas 
pelos seres humanos, porém segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), em 20 
anos, a quantidade média de água disponível para cada indivíduo será reduzida a um 
terço da atual e os problemas por falta d'água aumentarão 
Devido a falta de cuidados, o problema com a falta de água pode ser intensificado em 
enormes proporções. Embora exista a consciência de sua importância, ainda falta a 
sensibilidade que estimule os devidos cuidados. Problema decorrente da falta de 
conservação dos recursos hídricos, na cidade de Bacabal. Atualmente o rio que banha a 
cidade encontra-se em situações alarmantes.  Devido à erosão de suas margens 
ocasionadas pela destruição da mata ciliar, o mesmo encontra-se totalmente abaixo de 
seu nível.  
Atividades que antes eram desenvolvidas no mesmo como a pesca, sofreram fortes 
transformações, visto que atualmente devido as suas condições houve uma diminuição na 
quantidade e a variedades de peixes. Porém, mesmo com os problemas observados, 
verificamos que ainda é afetada em sua maioria a população de baixa renda, fazendo 
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com que a preocupação com o recurso hídrico não tome sua devida proporção. Durante 
campanhas políticas podemos constatar uma "preocupação" com o rio, porém de medida 
concreta não foi verificada nenhuma.  
Em relação às políticas públicas, foram realizadas procuras em teses, artigos, e revistas e 
não foi encontrado informações relevantes. Foi encontrado apenas um projeto de uma 
escola que visando melhorar a mata ciliar do rio, plantou mudas de espécies locais em 
suas encostas, porém devido à ausência de atividades que visassem a 
intensificação/manutenção, a maioria ou quase todas, morreram, ou seja, o projeto 
embora que plausível, não obteve êxito e nem o auxílio do governo local. 
 
CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Apesar de ser de suma importância para a população bacabalense, o rio Mearim 
encontra-se em uma situação que merece atenção e exige medidas urgentes para que 
possa ser dada continuidade ao exercício das diversas atividades em todo seu curso. 
Porém, encontramos um governo e uma população que pouco ou nada faz para sua 
preservação. Que apesar de demonstrar preocupação com o mesmo, não se dá 
continuidade a um trabalho que deve ser constante. Dessa forma, o rio continua 
agonizando e as consequências são sentidas pela própria população local.  
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EIXO TEMÁTICO: POLÍTICAS PÚBLICAS E RECURSOS HÍDRICOS 
 

A PROBLEMÁTICA DA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NA CIDADE DE GRAJAÚ - MA: 
O CASO DA “ESTAÇÃO ECOLÓGICA” OLHO D’ÁGUA DA TRIZIDELA  

 
ARAUJO, Keilla dos Santos

1
; SOUSA, Santana da Silva

1
; RODRIGUES, Ildeane deJesus

2
SOUSA, Edinária 

Nascimento
2
; COUTINHO, Samir Silva

3
.
 

1
Graduando de Ciências Naturais/Química, UFMA, Campus Grajaú. keillahewson@hotmail.com 

2
Graduando de Ciências Humanas/Geografia, UFMA, Campus Grajaú. 

3
Prof. Adjunto I, curso de Lic. Plen. Química, UFMA, Campus Grajaú. 

 
RESUMO 
O município de Grajaú, estabelecido no centro-sul do estado do Maranhão, possui muitas riquezas naturais, 
no entanto, nos últimos anos tem enfrentado sérios problemas ambientais, principalmente relacionados ao 
desmatamento e as queimadas, ocasionando uma perda significativa da biodiversidade. Na tentativa de 
fomentar a educação ambiental e o turismo ecológico foi efetuada, em 2013, a revitalização do Olho D’água 
da Trizidela, local de grande importância histórica e ambiental para a cidade de Grajaú-MA. O presente 
trabalho objetiva discutir a situação de abandono, por parte do poder público municipal e da sociedade civil, 
com base no relatório de visita técnica realizada no dia 29/04/2015, pelo grupo PET Ciências Naturais, da 
Universidade Federal do Maranhão – Campus Grajaú. 
 
Palavras chave: conservação ambiental, estação ecológica, abandono. 

 

INTRODUÇÃO 
 
O município de Grajaú, estabelecido no centro-sul do estado do Maranhão, possui muitas 
riquezas naturais, com destaque para o Rio Grajaú e sua extensa cobertura vegetal. No 
entanto, nos últimos anos a cidade tem enfrentado sérios problemas ambientais, 
principalmente relacionados ao desmatamento e as queimadas, ocasionando uma perda 
significativa da biodiversidade. Em 2012, a cidade ocupou o 1º lugar no ranking de 
queimadas entre os municípios maranhenses, e o 2º lugar no ranking nacional. (INPE, 
2013). Na tentativa de fomentar a educação ambiental e o turismo ecológico foi efetuada, 
em 2013, a revitalização do Olho D’água da Trizidela, à direita do Rio Grajaú onde aflora 
agua subterrânea que abastece o bairro Trizidela e é considerada um referencial de 
“pureza”. Além da importância ambiental, por servir de abrigo para diversas espécies de 
animais e plantas e apresentar uma área de écotono floresta-cerrado (TANNUS, 2004, 
p.41), o Olho D’água da Trizidela tem uma grande importância histórica, principalmente 
para os moradores dos bairros no seu entorno, pois quando não havia água encanada na 
cidade os moradores se deslocavam até este local para pegar água para cozinhar, beber 
e lavar as roupas. Hoje, quase 2 anos após a inauguração da “estação ecológica”, a 
mesma encontra-se em estado de abandono, conforme constatado em visita realizada no 
dia 29/04/2015, pelo grupo PET Ciências Naturais, da Universidade Federal do Maranhão 
– Campus Grajaú, que utiliza este espaço para atividades de educação ambiental com 
escolas do município. O objetivo deste trabalho é discutir a situação de abandono, por 
parte do poder público municipal e da sociedade civil, com base no relatório de visita 
técnica que foi elaborado pelos integrantes do PET Ciências Naturais/Campus Grajaú. 
 
METODOLOGIA 
 
A visita técnica realizada pelo PET Ciências Naturais à “Estação Ecológica” Olho D’água 
da Trizidela teve como objetivos: reconhecer novas trilhas de exploração, observar a 
riqueza faunística e florística existente, bem como observar as modificações ocorridas no 
local, a fim de identificar possíveis ações antrópicas. O presente trabalho foi construído a 
partir das observações técnicas apontadas no relatório de visita técnica, elaborado após a 
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visita pelos membros do grupo PET. E ainda, procurou-se enfatizar a situação de 
abandono do local através do comparativo de imagens feitas do local de 2013 a 2015. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
A necessidade da preservação do meio ambiente é uma preocupação mundial, e nenhum 
país, estado ou cidade pode fugir desta responsabilidade. De acordo com o artigo 225 da 
Constituição Federal de 1988: 
 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.  
 

Percebe-se, desta forma, que é atribuído ao Estado e à sociedadecivil, um importante 
papel na proteção ambiental, que segundo Coutinho (2009, p.60), decorre, entre outros 
fatores, do fato de o meio ambiente ser considerado um direito fundamental, tutelado pelo 
Estado e essencial para a manutenção do direito à vida e, em última análise, da dignidade 
da pessoa humana. Em sintonia com essa preocupação mundial, em junho de 2013, deu-
se início ao projeto de revitalização do Olho d’água da Trizidela, no município de Grajaú-
MA. Esta unidade de conservação, apesar de ter o título não oficial de estação ecológica, 
de acordo com suas características, se enquadraria no grupo de Unidade de Uso 
sustentável, na categoria de “Área de relevante interesse ecológico”, que segundo o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC): 
 

Geralmente de pequena extensão, são áreas com pouca ou nenhuma ocupação 
humana, exibindo características naturais extraordinárias ou que abrigam 
exemplares raros da biota regional, tendo como objetivo manter os ecossistemas 
naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, 
de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. 
 

Além de servir como espaço de lazer e de turismo ecológico, pretendia-se que o local 
funcionasse como um espaço para trabalhar sobre educação ambiental com as escolas 
do município. Esta proposta vai de encontro ao pensamento de Scheleder (2008, p. 5), 
que sugere que a vivência de atividades de educação ambiental em unidades de 
conservação, como parques, por exemplo, propiciaria o convívio das pessoas junto a um 
ambiente menos modificado, favorecendo a compreensão sobre a dinâmica da vida no 
planeta e enfocando as relações das pessoas entre si e com o meio onde vivem. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A situação de descaso vivida pela Estação Ecológica Olho D’água da Trizidela, conforme 
vem sendo verificado pelo grupo PET Ciências Naturais ao longo dos 2 anos que o grupo 
vem realizando atividades no local. As ações previstas para este espaço, pelo Poder 
Público municipal, não vêm sendo executadas. Esporadicamente são realizadas 
atividades de educação ambiental em ações isoladas de projetos como PIBID e PET; o 
turismo ecológico não foi implantado, e o que ocorre são visitações isoladas de pessoas 
que aproveitam o clima agradável e a bica construída no local para refrescar-se em dias 
quentes. Comparando registros fotográficos das 3 visitas oficiais feitas pelo grupo, 
percebe-se a interrupção das atividades de manutenção do local: o portal de entrada 
encontra-se bastante danificado, as pontes de madeira construídas no local apresentam 
sérios problemas estruturais, a maioria dos bancos de concreto e as lixeiras estão 
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quebradas, toda a área do local tomada pelo matagal e há uma grande quantidade de lixo 
jogada em toda a extensão do Olho D’água. Além disso, as duas construções feitas pelo 
Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Grajaú (SAAE), responsável pelos serviços de 
abastecimento e distribuição de água na cidade, apresentam sinais de vandalismo, como 
tampa dos bueiros e portas arrancadas, pichações; denotando total falta de conhecimento 
e respeito da população por essa área de conservação e a estrutura física montada no 
local. 
 
CONCLUSÃO 
 
Mediante a observação do estado de abandono da estação ecológica Olho D’água da 
Trizidela, propomos a criação de um relatório, a ser entregue à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, apontando os principais problemas constatados ao longo dos 2 anos de 
observação feita pelo PET Ciências Naturais. E mais, solicitar às autoridades 
competentes, a retomada da manutenção do local, bem como a criação de um projeto de 
intervenção ambiental com o intuito de conscientizar a sociedade civil da importância da 
preservação, deste espaço e das demais áreas verde do município, por meio de 
palestras, entrega de panfletos e ações voltadas à educação ambiental, com escolas do 
município.  
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Resumo:  
O trabalho seguiu a perspectiva de pesquisa qualitativa, tendo como sujeitos, um contexto de alunos 
participantes de um projeto de extensão – UFMA/Codó. As atividades aplicadas foram estruturadas para 
que os alunos observassem e se apropriassem de hábitos saudáveis para boa manutenção do corpo 
humano. A coleta de dados foi feita através de questionários e construção de mapas conceituais. Os 
resultados apresentados mostraram que os alunos têm poucas informações e/ou superficiais sobre higiene 
pessoal e hábitos corretos para atitudes diárias. 
 

Palavras-chave: Corpo Humano e Higiene, Alfabetização científica, atividades experimentais. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O ensino de ciências, na perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), 
deve apresentar-se direcionado para a construção efetiva do conhecimento e o 
desenvolvimento de competências necessárias para entender e intervir na sua realidade 
(PCN, 1997). O entendimento analítico da construção de mapas conceituais levam o 
aluno a pensar sobre o conteúdo na sua macro e micro estruturas, podendo melhorar as 
condições de aprendizagem e, quando desenvolvidos em grupos, dão apoio à 
colaboração e à cooperação (MARRIOT, 2014). Neste sentido, o presente trabalho teve 
como objetivo trabalhar e verificar a aprendizagem significativa por meio de mapas 
conceituais, sobre o tema - a Higiene do Corpo Humano, implementado de forma 
dinâmica, experimental e atrativa, visto que, nas escolas do Ensino Fundamental da 
cidade de Codó-MA, este tema não é explorado sob uma perspectiva que se faz 
necessário, sendo um conteúdo rico de informações que os alunos deveriam saber pra 
evitar problemas básicos de saúde. 
 

METODOLOGIA 
 
A metodologia aplicada neste trabalho seguiu a perspectiva de pesquisa qualitativa 
baseando-se na verificação da aprendizagem de um conjunto de alunos oriundos do 
Ensino Fundamental de uma escola da zona urbana da cidade de Codó-Maranhão sobre 
o tema da higiene pessoal por meio de análise de mapas conceituais. Segundo MARRIOT 
(2014) na avaliação da aprendizagem através de mapas conceituais, a ideia principal é a 
de verificar o que o aluno sabe em termos conceituais, como ele estrutura, hierarquiza, 
diferencia, relaciona, discrimina, integra conceitos de uma determinada unidade de 
estudo, tópico, disciplina, etc. Os sujeitos deste trabalho são denominados de clubistas, 
pois participam de projeto de extensão do grupo de pesquisa – GPECN intitulado de clube 
de Ciências para apropriação da linguagem cientifica. A atividade a que se refere este 
trabalho foi dividida em três fases, sendo cada uma implementada em semanas distintas, 
portanto com duração de três semanas. Sendo , estruturadas da seguinte forma: i) 
Documentário: A incrível máquina humana; (ii) Higiene das mãos; ii) Higiene bucal. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Atualmente as inovações e transformações tecnológicas caracterizam a sociedade 
contemporânea, implicadas pelo acelerado desenvolvimento e acessibilidade aos feitos 
das Ciências. No entanto, percebem-se na retórica da literatura, insignificantes avanços 
na forma de se ensinar Ciências e no que ensinar em Ciências, principalmente no que se 
refere à compreensão e utilização dos saberes científicos, distanciados da apropriação do 
conhecimento. Segundo Carvalho e GIL-PÉREZ (2003) se o ensino de ciência for 
agradável, se fizer sentido para os alunos desde as séries iniciais, os alunos gostarão de 
ciências e terão maior possibilidade de serem bons alunos nos anos posteriores. Neste 
sentido, as atividades apresentadas neste trabalho buscaram ser interativas e dinâmicas, 
inter-relacionando a teoria com a prática em laboratório e instigando a curiosidade com a 
argumentação cientifica. Observou-se que os alunos foram ativos e participativos durante 
toda a realização dos eventos, logo a dinâmica apresentada despertou a motivação e a 
vontade de aprender. O vídeo sobre o funcionamento do Corpo Humano abordou a 
temática de maneira atrativa e foi a ponte para inicio das discussões.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i) Resultados do Mapa Conceitual sobre a Lavagem das Mãos 
Durante a prática percebeu-se que os alunos entendem o conceito de mãos sujas 
correlacionado com a ideia da presença de bactérias, porém não tem ao certo a ideia que 
quando ela pode se apresentar suja, salvo nos casos mais evidentes e eles 
demonstraram também achar que em uma só lavagem as mãos poderiam se apresentar 
limpas, sem adicionarem o uso de substâncias para potenciarem a retirada de aspectos 
relacionados a sujeira. Verificaram e entendem que sucessivas lavagens podem eliminar 
uma quantidade considerável da presença destas, porém não souberam explicar, de 
forma clara, o por que deste acontecimento. Alguns alunos tiveram a surpresa de 
perceberem que mesmo tendo lavado com sabão suas mãos continuavam com regiões 
sujas evidenciadas pela prática. Também pode-se evidenciar que os alunos não tem 
hábitos de lavagem das mãos de forma correta para eliminação minimamente aceitável 
para ter mãos limpas. 
 
ii) Resultados do Mapa Conceitual sobre a limpeza dos dentes: 
A intervenção sobre a higiene bucal estimulou os alunos a pensarem a cerca dos 
problemas que podem surgir mediante ineficientes práticas de higiene bucal. Pode-se 
perceber, através do mapa conceitual construído pelos mesmos, que eles pouco sabem 
sobre a função e composição dos dentes; porém percebem e entendem a ideia do que 
são e de como se contraem algumas doenças nos dentes e nas gengivas e 
consequências da presença de bactérias na boca e mal hábitos de higiene. Também foi 
revelado que reconhecem a necessidade de escovar os dentes, pelo menos três vezes ao 
dia, sempre após as refeições; além disso, observou-se também uma certa apreensão e 
preocupação deles em relação às doenças e consequências que podem ser causadas por 

Figura 3 Alunos assistindo o 
documentário A Incrível 
Máquina Humana. 

Figura 2 Clubistas observando 
suas mãos. 

Figura 4 Atividade sobre a 
higiene das mãos. 

Figura 1 Atividade sobre 
higiene bucal. 
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falta de uma boa higiene bucal, como por exemplo, a placa bacteriana e a cárie 
evidenciada pela dor de um dente. A atividade também serviu para alertá-los que esses 
problemas podem ser ainda mais evidentes através do consumo excessivo de doces, o 
qual é inevitável nessa faixa etária, porém buscou-se despertá-lo para um consumo 
consciente dessas guloseimas. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A estratégia de um clube de ciências proporcionou aos alunos uma visão de discussão 
mais ampla no campo das ciências da natureza. Além disso, proporcionou  criticidade, 
criatividade e participação destes nas várias possibilidades de realizarem atividades 
contextualizadas na área de conhecimentos das ciências da natureza, com ferramentas 
diferenciada das comumente utilizados no ensino tradicional, que, com certeza, facilitarão 
o entendimento e evolução da apropriação da linguagem cientifica em suas disciplinas no 
cotidiano da escola. A receptividade destes alunos aos trabalhos desenvolvidos ratificou a 
possibilidade de posturas diferenciadas e proporcionou práticas investigativas ao ensino 
fundamental, totalmente possível de serem realizadas através de parceiras entre a escola 
e a universidade. Percebeu-se que o conhecimento contextualizado e voltado para a 
cidadania ainda é pouco vislumbrado nas escolas de ensino fundamental da cidade de 
Codó, tendo os alunos desenvolvidos em seus imaginários um conhecimento superficial e 
muito pouco crítico, além de quase não reconhecerem os conhecimentos e inseri-los nos 
seus cotidianos com intenção de atender as necessidades básicas de uma apropriação e 
alfabetização científica. 
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RESUMO: O presente estudo visou conhecer a fauna de moscas varejeiras que colonizam cadáveres 
humanos em municípios no leste Maranhense, Brasil. Foram coletados indivíduos adultos e imaturos destas 
moscas em três cadáveres humanos, sendo um em área de mata de galeria no município de São João do 
Sóter e dois em área urbana em no município de Caxias. Foram coletadas sete espécies de moscas 
varejeiras: Chrysomya albiceps, Chrysomya megacephala, Chrysomya putoria, Chrysomya rufifacies, 
Cochliomyia macellaria, Hemilucilia sp., Lucilia eximia. Este estudo é de fundamental importância pelo fato 
de poder contribuir com a perícia local em investigações forenses. 
Palavras-chave: Calliphoridae, cadáver humano, entomologia forense, Maranhão. 
 

INTRODUÇÃO 
 
Entomologia Forense é a ciência que utiliza insetos e/ou outros artrópodes, seus indícios 
ou produtos, como subsídios para solução de processos judiciais, civis ou criminais (Catts 
& Haskell 1991). No Brasil, essa ciência é incipiente, pois os médicos legistas e a perícia 
baseiam-se quase que exclusivamente na observação das alterações macroscópicas que 
se sucedem na decomposição dos corpos, sujeitos a inúmeros tipos de variações 
(Amendt et al. 2004). 
A estimativa do Intervalo pós-morte de cadáveres humanos por meio da entomologia 
forense é comum na America do Norte e Europa, enquanto no Brasil foi utilizada apenas 
em alguns casos, como os relatados para os estados do Rio de Janeiro (Oliveira-Costa & 
Mello-Patiu 2004), Rondônia (Pujol-Luz et al. 2006), Amapá (Pujol-Luz et al. 2008) e 
Minas Gerais (Kosmann et al. 2011). No entanto, são poucos os estudos com este 
enfoque para a região nordeste, além disso, restringem-se apenas aos biomas Caatinga e 
Floresta Atlântica, não possuindo, portanto, registro para a área de Cerrado (Oliveira & 
Vasconcelos 2010). 
Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo verificar quais são as espécies de 
moscas varejeiras (Diptera, Calliphoridae), na fase adulta e/ou larval, que colonizam 
cadáveres humanos no município de Caxias, MA, e cidades sob sua jurisdição. 
 
METODOLOGIA 

 
As coletas foram realizadas de forma pontual no ano de 2012 em três cadáveres 
humanos, sendo dois encontrados em área urbana no município de Caxias (4°51'32" S 
43°21'22" O) e um em mata de galeria em São João do Sóter (-5º06'36" S e -43º48'36" 
O), ambos no Leste maranhense (IBGE, 2010). A fitofisiografia nesta região é formada por 
Cerrado, predominante, Mata de Galeria e Cocais (Geplan 2006).  
Os espécimes de califorídeos adultos, que estavam sobre os cadáveres ou em locais em 
seu entorno com resquícios de sangue, foram coletados por meio de rede entomológica e 
mortos em frasco mortífero com acetato de etila. Os imaturos, que estavam no cadáver ou 
em seu entorno, foram coletados com auxílio de pinça entomológica e transferidos para 
potes plásticos de cinco litros, contendo serragem, vedados com tecido de filó, preso 
externamente com liga elástica, para evitar o escape das larvas e para permitir a 
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ventilação. Os frascos com os imaturos foram mantidos à temperatura ambiente em 
condições de laboratório para a posterior emergência dos adultos, que também foram 
mortos em frasco mortífero impregnado com acetato de etila. As coletas foram realizadas 
em parceria com peritos e agentes da polícia civil e militar; e em conformidade com o 
parecer do MINISTÉRIO DA SAÚDE - Conselho Nacional de Saúde – Caderno de Ética 
em Pesquisa - CEP (PLATAFORMA BRASIL, Processo Nº 327.830). 
Os espécimes foram identificados, por meio de estereomicroscópio, com auxílio das 
chaves dicotômicas de Dear (1985), Mello (2003), Carvalho & Mello-Patiu (2008) e Silva 
et al. (2012). 
O reconhecimento do estágio de decomposição dos cadáveres humanos foi feito segundo 
a classificação proposta por Oliveira-Costa (2008), pelo fato de ser utilizada por alguns 
institutos de criminalística e medicina legal no país. Esta classificação considera apenas 
quatro estágios: a) coloração; b) gasosa ou enfisematosa; c) coliquativa ou fusão; e d) 
esqueletização. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram coletados 228 espécimes de califorídeos distribuídos em quatro gêneros e sete 
espécies: Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819), Chrysomya megacephala (Fabricius, 
1794), Chrysomya putoria (Wiedemann,1818), Chrysomya rufifacies (Macquart, 1843), 
Cochliomyia macellaria (Fabricius, 1775), Hemilucilia sp. Brauer, 1895 e Lucilia eximia 
(Wiedemann, 1818) (Tab. 1), representadas por indivíduos adultos e imaturos (Tab. 1). Os 
cadáveres foram encontrados em diferentes estágios de decomposição, bem como, em 
diferentes locais: um em mata de galeria, um em área de cerrado e o outro na zona 
urbana. 

Tabela 1. Composição e abundância das espécies de moscas 
varejeiras coletadas nos cadáveres humanos no 
município de Caxias, MA, e cidade sob sua jurísdição. 

ESPÉCIES C1 C2 C3 Total 

Chrysomya albiceps 94 8 96 198 

Chrysomya megacephala 0 1 1 2 

Chrysomya putoria 0 6 0 6 

Chrysomya rufifacies 2 0 10 12 

Cochliomyia macellaria 1 5 0 6 

Hemilucilia sp. 1 0 0 1 

Lucilia eximia 1 2 0 3 

Total 99 22 107 228 

Cadáver humano: primeiro = C1; segundo = C2; terceiro = C3. 
 
CONCLUSÕES 

 
A C. albiceps foi a espécie que obteve maior representatividade de indivíduos em todos 
os cadáveres. C. albiceps, C. megacephala, C. rufifacies e Lucilia eximia são as melhores 
indicadoras forenses para a região, pelo fato de terem se criado nos cadáveres humanos. 
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C. putoria pode ser uma boa indicadora para a área urbana, uma vez que, esta espécie foi 
encontrada apenas neste ambiente. As informações geradas por esta pesquisa são de 
fundamental importância para a formação de um banco de dados que sirva de subsídio 
em investigações forenses para a região, especialmente para o município de Caxias e 
São João do Sóter - MA. 
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Resumo: Este trabalho trás uma breve discussão sobre a poluição dos recursos hídricos, sobretudo situado 
em área urbana, tendo em vista que vem sofrendo intervenções antrópicas ao longo dos anos. Por isso este 
estudo tem como finalidade identificar e caracterizar os tipos de poluição na microbacia hidrográfica do 
riacho Água Fria. Para isso foram feitos levantamentos bibliográfico, baseou-se também no código florestal 
brasileiro, plano diretor do município de Codó e registros fotográficos. 
Palavras-chave: poluição, impacto ambiental, ação antrópica. 

 
INTRODUÇÃO 
 
Os recursos hídricos vêm sofrendo intervenções antrópicas ao longo dos anos, 
principalmente aqueles situados em áreas urbanas, pois estão mais vulneráveis ação 
humana. Neste sentido, este trabalho consiste em analisar os impactos causados pela 
poluição hídrica da microbacia hidrográfica do riacho Água Fria, buscando compreender 
os danos que causa também a população que habitam nas áreas próximas. 
O estudo foi realizado na microbacia hidrográfica do riacho Água fria, afluente do rio 
Itapecuru, situada a margem deste, localizada no município de Codó, Estado do 
Maranhão. A microbacia percorre alguns bairros de Codó que são: Codó Novo, São 
Sebastião, Nova Jerusalém, Centro e mediações do mercado Central onde o mesmo 
desemboca.  

 
METODOLOGIA  
 
A pesquisa foi concebida através de estudo sobre a poluição da microbacia hidrográfica 
do riacho Água Fria, para isso utilizou-se revisão bibliográfica em artigos científicos e 
livros, legislação sobre os recursos hídricos bem como código florestal, e plano diretor de 
Codó além de registros fotográficos. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

No entendimento de carvalho (2010), os espaços urbanos têm sofrido com o acréscimo 
da população principalmente nas áreas urbanas de forma não planejada. Essa expansão 
incide igualmente sobre os recursos hídricos, na medida em que os mananciais estão 
mais próximos, gerando inúmeros problemas ambientais que redundam em prejuízos para 
a própria população. 
Para Ferreira & Ferreira (2006), apesar da água está presentes em nossas vidas nas mais 
variadas formas de atividade humana, pois é um elemento imprescindível, não só para a 
existência humana, mas também para a saúde, que é fundamental para a qualidade de 
vida e para o desenvolvimento econômico, nem sempre recebeu o adequado e efetivo 
reconhecimento acerca desta sua fundamental importância. 
Neste sentido o código florestal veio também corroborar para a preservação dos recursos 
hídricos quando estabelece que as nascentes e margens de rios e riachos deverão 
permanecer intactas sem a retirada da vegetação ciliar e ocupação. A partir do momento 
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que as áreas dos rios são ocupadas por residência contribui para a poluição do mesmo, 
com lançamento de esgoto e lixo.   
As fontes de poluição de água são diversas, mas que tem relação direta com a ação do 
homem sobre a natureza, sobretudo dos recursos hídricos, aqui será destacado conforme 
Pereira (2004), a poluição física e biológica que ocorrem com mais freqüência e que são 
mais conhecidas. De acordo como autor as fontes de poluição de água são diversas, mas 
que tem relação direta com a ação do homem sobre a natureza, sobretudo dos recursos 
hídricos. A poluição física é aquela que aquela que altera as características físicas da 
água, neste sentido se encaixa a poluição por sólidos. Dentre as origens da poluição 
física existem aquelas que podem ser provenientes de esgotos industriais e domésticos e 
da erosão de solos carregados pelas chuvas ou erosão das margens. E poluição biológica 
provem de águas infectada por organismos patogênicos, existentes nos esgotos, podendo 
desta forma, conter algum tipo de bactérias que pode provocar  infecções intestinais 
epidérmicas e endêmicas (febre tifóide, cólera, shigelose,salmonelose, leptospirose). 
Santos & Morreau (2012, p.1), “nas cidades brasileiras é comum notar que um dos 
problemas relacionados ao crescimento desordenado das cidades é a má utilização dos 
mananciais.” No caso da microbacia hidrográfica do riacho Água Fria, vale ressaltar, que 
os impactos detectados foram tanto o impacto positivo como negativo, conforme afirma 
Christofoletti (1999), tendo em vista que toda intervenção feita na natureza acarretara 
danos. Positivo porque de qualquer forma existem pessoas moraram nestes locais e 
estão beneficiando de algum modo, e o negativo porque causa o desmatamento da 
vegetação ciliar, lançamento de esgoto, fossa séptica e lixo, causa a contaminação da 
água, figura 01. 

 
Figura 01: Lançamento de esgoto no riacho Água Fria. 
Fonte: Campo 2012. 
 

Apesar de todos esses problemas, mas o que potencializa significativamente a poluição 
da microbacia é que na área da nascente encontra-se o lixão da cidade, quando chove o 
chorume é carreado por todo curso do riacho, figura 02. 
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Figura 02: área da nascente do riacho Água Fria 
Fonte: Campo 2012 
 

No lixão existem vários tipos de resíduos, doméstico, industrial, hospitalares e pneus, e 
contem metais pesados, além servir como local de depósito de carcaças de animais. Em 
se tratando de resíduo vale lembrar que eles contêm espécies químicas que podem ser 
carreadas pelas chuvas e entrar em contato com os cursos d’água superficiais e 
subterrâneos através de escoamento superficial e infiltração. Dessa forma, poderá haver 
o comprometimento do uso dessas fontes e da biota aquática, com risco de ocorrer 
intoxicações de pessoas. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este breve estudo possibilitou identificar que a poluição que mais acarreta a microbacia 
do riacho Água Fria, é a poluição física provocada tanto pelos resíduos  e poluição 
biológica que se dá através do lançamento de e fossas sépticas no curso d’água e que 
esses impactos são causados diretamente pelo homem. Uma das formas de amenizar é 
através da educação, conscientizando a sociedade em geral da importância de preservar 
este recurso. 
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Resumo: O acondicionamento e o manuseio incorreto do resíduo sólido, pode acarretar em sérios 
problemas ambientais e para o homem. O objetivo deste trabalho é avaliar e tratar a toxidade do percolado 
(chorume) produzido no lixão do município de Codó-MA, utilizando o mesocarpo de babaçu por meio do 
Teste Allium cepa. Coletou-se as amostras do percolado no lixão e em seguida encaminhou-as para o 
Laboratório de Análises Química do Centro de Ensino Reitor Ribamar Carvalho. Na avaliação foi medido os 
valores de pH, turbidez, condutividade e toxicidade utilizando o teste Allium cepa. O pH apresentou valor de 
9,03 que caiu para 7,54. A condutividade diminuiu de 3743 µS/cm para 452 µS/cm. Conclui-se que, o 
tratamento com mesocarpo de babaçu melhorou o pH, a turbidez e a condutividade elétrica do chorume, 
porém a toxicidade o mesocarpo após tratamento apresentou-se positiva. 
Palavras-chave: Ambiente, resíduo sólido e análises. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Os percolados de aterros são líquidos escuros e turvos, de odor desagradável, que 
apresentam em sua composição altos teores de compostos orgânicos e inorgânicos, nas 
suas formas dissolvida e coloidal, liberados no processo de decomposição do lixo (SILVA, 
2002). A composição do chorume está condicionada a uma série de fatores e sua 
composição química é variável, dependendo muito dos tipos de resíduos que são 
depositados no terreno, bem como da idade do aterro, das condições do solo, 
compactação dos resíduos e das condições climáticas.  
Segundo Sisinno e Oliveira (2000), para a produção de chorume é necessário que sejam 
mantidas as condições anaeróbicas, bem como que os resíduos apresentem teores 
elevados de matéria orgânica e umidade. As principais fontes de água que contribuem 
para a formação do chorume destacam-se a água das chuvas e nascentes, a própria 
umidade dos resíduos ou líquidos descartados junto com os resíduos, a umidade local e a 
umidade produzida pela decomposição dos resíduos.  
Para que se tenha um controle da situação, torna-se necessário o gerenciamento 
ambiental do percolado, monitorando-se, dentre outros fatores, a qualidade e a 
quantidade de chorume produzida. 
Este trabalho tem por objetivo avaliar e tratar a toxidade do percolado (chorume) 
produzido no lixão do município de Codó-MA, utilizando o mesocarpo de babaçu por meio 
do Teste Allium cepa.  
 
METODOLOGIA  
 
Coletou-se as amostras do percolado no lixão do município de Codó-MA (figura 01) e em 
seguida foram encaminhados para o Laboratório de Análises Química do Centro de 
Ensino Reitor Ribamar Carvalho, localizada no município de Codó-MA. Na avaliação foi 
medido os valores de pH, turbidez, condutividade e toxicidade utilizando o teste Allium 
cepa (figura 02).   
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Ao realizar a avaliação do percolado do lixão, submeteu-se às seguintes etapas: 
1) Diminuição do pH para faixa ácida;  
2) Aplicação do mesocarpo de babaçu; 
3)  Decantação; 
4) Filtração. 

 
                 Figura 1- Amostras de percolado.                                  Figura 2 – Teste Allium cepa. 

 
Figura 3. Mesocarpo lavado. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Tabela: Resultados da avaliação do percolado do lixão. 

 Chorume sem 
tratamento 

Chorume pós- 
tratamento 

pH 9,03 7,54 

Condutividade 3743 µS/cm 
 

452 µS/cm 

Turbidez 
Toxidez 

250 UNT 
Positiva 

28 UNT 
Positiva 

 
Os testes de toxicidade integram os efeitos de variáveis de exposição ambiental como 
solubilidade, pH, antagonismo, sinergismo e tempo de exposição. Uma vez que todas 
essas variáveis são capazes de afetar a toxicidade das substâncias a um organismo vivo, 
os testes podem indicar uma resposta mais precisa (Cheung et. al., 1993). 
Conforme a tabela acima apresentada, pôde-se observar que o pH do percolado sem o 
tratamento, obteve o valor de 9,03, indicando assim que, o mesmo está classificado como 
básico. Depois de submetido a um tratamento o percolado obteve o pH de 7,54 tornando-
se neutro. Em relação ao parâmetro condutividade, pôde-se observar uma diminuição do 
valor de 3743 µS/cm para 452 µS/cm. A redução dos valores tanto no pH, quanto na 
condutividade devem-se as precipitações químicas de sais orgânicos e inorgânicos 
(Eduardo, 2007). Em relação à toxicidade nada mudou, mesmo após o tratamento 
apresentou resultado positivo. 
Deve-se ressaltar que a concentração de uma espécie química em particular encontrada 
no chorume vai depender principalmente da composição e do estágio de decomposição 
do lixo, da solubilidade daquela espécie química e do pH da amostra (Philips et al., 1994). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do exposto, conclui-se que, o tratamento com mesocarpo de babaçu melhorou 
consideravelmente o pH, a turbidez e a condutividade elétrica do chorume, porém no que 
se refere a toxicidade o mesocarpo não apresentou resultado.        
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Resumo: A implementação de discussões sobre as questões ambientais no ambiente escolar é essencial na 
formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade. Nesse sentido, o presente trabalho 
visou disseminar o conhecimento construído na Universidade aos alunos das escolas da rede estadual do 
município de Codó, MA. Isto foi feito por meio de exposições didáticas, enfatizando a relevância da fauna 
local e de localidades vizinhas, de modo que os alunos desenvolvam consciência crítica, em relação aos 
assuntos abordados. Com isso, estes alunos passam a ter atitudes que possam refletir o cuidado com o 
meio ambiente, além da preservação e uso sustentável dos recursos naturais e, consequentemente, na 
educação ambiental. 
Palavras-chave: Educação Ambiental, Meio Ambiente, Qualidade de vida; Munícipio de Codó. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As questões ambientais de preservação e conservação do meio ambiente abrangem uma 
ampla rede de discussões e ações nas diversas esferas, tais como, de cunho social, 
econômico, político e educacional. Estas vêm utilizando-se das mais variadas ferramentas 
e objetos de estudos para fomentar e assegurar uma consciência de legado futuro dos 
recursos de flora e fauna (JACOBI, 2003; MACHADO et al, 2013). Tendo em vista a 
importância da figura simbólica e função na esfera educacional como estrutura de 
formação profissional e de cidadãos críticos, tanto quanto construção de conhecimento, a 
Universidade Federal do Maranhão, no Campus de Codó, por meio do presente trabalho, 
visou levar às escolas de ensino médio, do município de Codó, um rico material em 
espécimes da fauna local e das cidades ao entorno; além disso, o trabalho traz a vertente 
de preservação e conservação do meio natural como principal mantenedor da vida 
humana. Para tanto, os espécimes apresentados são tidos como foco de discussão para 
as áreas da saúde, agricultura, sistema ecológico, sustentabilidade e consciência 
ambiental da ação antrópica. Tais ações possibilitam formas de aprendizado diferenciado 
para o ambiente escolar, questiona, discuti e desenvolve estratégias de conservação e 
preservação ambiental além de exercer a prática da profissão de professor para os 
graduandos participantes (SANTOS & SOUTO, 2011). 
 
METODOLOGIA 
 

O presente trabalho foi desenvolvido em quatro escolas da educação básica da rede 
pública estadual na área urbana no município de Codó, MA: Centro de Ensino “Luzenir 
Matta Roma”, Centro de Ensino “Colares Moreira”, Complexo Educacional “René Bayma” 
e Centro de Ensino “Reitor Ribamar Carvalho”. As atividades ocorreram em outubro de 
2014, nas duas primeiras escolas, e maio de 2015, nas duas outras. 
Foi feito um levantamento do material, fauna, que estava deposito no Laboratório de 
Biologia Geral do Campus VII/UFMA; em seguida, foram selecionados os espécimes que 
estavam em melhores condições de conservação, para correção e/ou substituição das 
etiquetas, que continham informações, tais como, local da coleta, data da coleta, nome do 
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coletor, e algumas havia também dados da categoria taxonômica de cada grupo, como 
reino, filo, classe e ordem. 
As atividades realizadas nas escolas foram divididas em dois momentos: o primeiro 
consistiu na parte teórica, que foi feita por meio de slides, de forma a estimular a 
participação dos alunos e a construção do conhecimento sobre a fauna local, identificada 
à nível de ordem, e sua importância para o meio ambiente. As informações sobre as 
ordens consistiam em características gerais e especificas de cada grupo, aspectos de sua 
biologia, curiosidades, importância ambiental, econômica e médica. No segundo 
momento, os alunos puderam observar e interagir com o material exposto. Parte deste 
estava acondicionada em frascos contendo álcool 70%, e a outra parte, alfinetada e 
mantida em gavetas entomológicas.  
Após estes dois momentos, foi distribuído um questionário, com seis perguntas, para os 

alunos, a fim de avaliar tanto a atividade, quanto o grau de conhecimento adquirido pelos 

mesmos. As perguntas foram: se eles haviam gostado da exposição; se haviam aprendido 

com a exposição; se já haviam participado de algo parecido; qual o tipo de aula eles 

tinham maior facilidade em aprender o conteúdo - aulas apenas teóricas, ou aulas 

teóricas junto com a prática; qual a importância da atividade para a escola; e, por fim, 

como eles avaliavam os monitores da atividade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O material zoológico, utilizado nas atividades, contem, em sua maioria, artrópodes -  

representados por algumas ordens: besouros (Coleoptera), gafanhotos (Ortoptera), 

borboletas (Lepidoptera), libélulas (Odonata), moscas (Diptera), baratas (Blattodea), 

louva-deus (Mantodea), formigas, vespas, abelhas (Hymenoptera), percevejos, baratas-

d’agua (Hemiptera), tesourinhas (Dermaptera), aranhas (Aranae) e escorpiões 

(Escorpionida); e Chordata - peixes (Osteichthyes), sapos e rãs (Anuros), lagartos, 

Amphisbaenia e cobras (Reptilia), morcego (Chiroptera). 

O presente trabalho contemplou um total de 352 alunos, sendo 127 na escola C. E. 
“Luzenir Matta Roma”, 43 no C. E. “Colares Moreira”, 67 no Complexo Educacional “René 
Bayma” e 115 no C. E. “Reitor Ribamar Carvalho”. 
Quanto à pesquisa via questionário, 100% dos alunos entrevistados gostaram da 

exposição, mostrando, assim, que a atividade foi eficaz e atrativa, o que facilita o 

processo de ensino-aprendizagem (SANTOS & SOUTO, 2011); 55% dos alunos relataram 

que aprenderam muito com a exposição; apenas 26% dos alunos já haviam participado 

deste tipo de atividade; a maioria dos alunos afirmaram aprender mais quando as aulas 

teóricas são acompanhadas com atividades práticas; 100% dos alunos aprovaram a 

importância deste tipo de atividade na escola; e, quanto ao modo de realização desta 

atividade pelos monitores, 84% dos alunos acharam ótima. 

 
CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
Por atingir um público de grande potencial de fomentação como atores sociais, a atividade 
trouxe importantes resultados, além dos de ensino formal, indo de encontro com os 
problemas reais de devastação dos recursos naturais, o que afeta a fauna local e, 
consequentemente, a qualidade de vida da população codoense. O uso do material 
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zoológico, artrópodes e cordados, foi enriquecedor, por ser abundante e de importância 
fundamental para o sistema ecológico. 
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Resumo 
A falta de planejamento, crescimento acelerado e desordenado das cidades brasileiras, tem desencadeado 
uma série de impactos para os ecossistemas aquáticos, inclusive na degradação das nascentes. Desta 
forma, o presente trabalho avaliou de forma macroscópica o estado de conservação da nascente do Riacho 
Água Fria no perímetro urbano da cidade de Codó-MA, através da aplicação do Índice de Impacto Ambiental 
de Nascentes (IIAN), durante a visita realizada em campo. A nascente está localizada no Bairro Nova 
Jerusalém da cidade, com um grau de proteção ruim, apresentando como principal impacto macroscópico a 
vegetação degradada, o fácil acesso e a aproximação de equipamentos urbanos. 
Palavras-chave: impacto ambiental, nascente e proteção. 
 

INTRODUÇÃO 
 

As nascentes são aberturas naturais na superfície do terreno de onde escoa água 
proveniente de lençóis subterrâneos, tanto freáticos quanto artesianos.  Segundo Torres e 
Junqueira (2005), as nascentes não são apenas os conhecidos “olhos-d’água ou minas” 
distribuídas nas grotas das áreas rurais, mas sim todo um sistema constituído pela 
vegetação, pelo solo, pelas rochas, pelo relevo das áreas adjacentes e a montante. 
A falta de planejamento, crescimento acelerado e desordenado das cidades brasileiras, 
tem desencadeado uma série de impactos para os ecossistemas aquáticos, inclusive na 
degradação das nascentes (GOMES, 2005).  
O Código Florestal (Lei n° 12.651/12) considera as nascentes como Área de Preservação 
Permanente (APP) e estabelece um raio de 50 metros para a proteção destes sistemas, 
indispensáveis para a manutenção do equilíbrio hidrológico. 
Destarte, o trabalho teve como objetivo avaliar de forma macroscópica o estado de 
conservação da nascente do riacho Água Fria, no perímetro urbano do município de 
Codó-MA, através de visita realizada em campo. 

 
METODOLOGIA   
 
A área de estudo está localizada no perímetro urbano na cidade de Codó-MA (Bairro 
Nova Jerusalém), situado no leste maranhense, com as coordenadas geográficas de 4º 
26’ 51’’ S, 43º 52’ 57’’ W e com altitude de 40 m. O clima da região dos cocais 
maranhenses, é classificado como tropical com inverno seco, segundo a classificação de 
Köppen. 
A coleta de dados foi realizada no dia 19 de abril de 2015, ao qual, se buscou avaliar o 
impacto ambiental macroscópico e o grau de proteção da nascente do riacho Água Fria, 
utilizando o Índice de Impacto Ambiental de Nascentes (IIAN), elaborado por Gomes 
(2005), adaptado por Felippe (2009). O IIAN é composto por 11 parâmetros conforme 
mostra a tabela 1, onde cada parâmetro possui um atributo definido como: bom, médio ou 
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ruim, sendo convertido em um escore, onde, o somatório dos escores resulta no grau de 
proteção da nascente avaliada conforme mostra a tabela 2. 

Tabela 1: Parâmetros macroscópicos avaliados 
Metodologia do Índice de Impacto Ambiental Macroscópico em Nascentes 

Parâmetro Macroscópico Ruim (1) Médio (2) Bom (3) 

Cor da água      Escura     Clara Transparente 

Odor da água Forte Com odor Não há 

Lixo ao redor da nascente Muito Pouco Não há 

Materiais flutuantes Muito Pouco Não há 

Espumas Muito Pouco Não há 

Óleos Muito Pouco Não há 

Esgoto na nascente Visível Provável Não há 

Vegetação Degradada ou ausente Alterada Bom estado 

Usos da nascente Constante Esporádico Não há 

Acesso Fácil Difícil Sem acesso 

Equipamentos urbanos A menos de 50 m Entre 50 e 100 m A mais de 100 m 

Fonte: Gomes (2005), adaptado por Felippe (2009) 
 

Tabela 2: Classificação das nascentes quanto aos impactos macroscópicos 
Classe Grau de proteção Pontuação 

A Ótimo 31 – 33 

B Bom 28 – 30 

C Razoável 25 – 27 

D Ruim 22 – 24 

E Péssimo < 21 

Fonte: Gomes (2005), adaptado por Felippe (2009) 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Os resultados da pesquisa estão expressos na tabela 3, ao qual, foram obtidos através da 
aplicação do IIAN, em visita realizada em campo. 

 
Tabela 3: Aplicação do IIAN e o grau de proteção da nascente avaliada 

Parâmetro Macroscópico Nascente do Riacho Água Fria Atributo Escore 

Cor da água Marrom Clara Médio 2 

Odor da água Não há Bom 3 

Lixo ao redor da nascente Pouco Médio 2 

Materiais flutuantes Não há Bom 3 

Espumas Não há Bom 3 

Óleos Não há Bom 3 

Esgoto na nascente Não há Bom 3 

Vegetação  Degradada Ruim 1 

Usos da nascente Constante Ruim 1 

Acesso Fácil  Ruim 1 

Equipamentos urbanos A menos de 50 m Ruim  1 

Escore total   23 

Classificação   Classe D 

Grau de Proteção   Ruim 

         
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A água da nascente do riacho Água Fria apresenta coloração marrom clara, onde, 
segundo Botelho et al., (2001), isso ocorre devido à presença de partículas de rochas, 
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argila, silte, algas e micro-organismos e pela decomposição de matéria orgânica e 
elementos químicos. A água da nascente apresentou-se inodora, que provavelmente a 
ausência de odor, é devido a não proximidade com a rede de esgoto, pois a 
contaminação por esgoto em cursos d’água provoca gases formados no processo de 
decomposição (FUNASA, 2004). 
Ao redor da nascente foi detectada uma pequena quantidade de lixo (sacola plástica), em 
estágio avançado de decomposição, ocorrendo devido a não existência de proteção 
adequada, acesso humano e proximidade de residências das áreas de preservação 
permanentes (FUNASA, 2004).  
Na nascente não foram detectados na água materiais flutuantes, óleos, espumas e a 
presença de emissários de esgoto doméstico ou industrial, onde, a vegetação ao seu 
entorno encontra-se degradada, que segundo Corson (2002) isso ocorre mediante a 
ocupação de terras adjacentes ao local para práticas de atividades econômicas e a falta 
de um devido controle para que estas não interfiram em áreas de preservação 
permanente. Quanto ao uso da nascente, observou-se a utilização da água para o 
consumo doméstico, onde Mendonça, (2000), fala que esse uso incorreto pelo homem, 
ocorre devido à falta de proteção, manutenção, fiscalização e pela elevada proximidade 
com residências destas áreas.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
De acordo com os resultados apresentados, conclui-se que, a nascente do riacho Água 
Fria, encontra-se atualmente num grau de proteção ruim, tendo como principal impacto a 
vegetação degradada, o fácil acesso e a sua aproximação com equipamentos urbanos, 
onde, estes impactos encontrados na nascente ocorrem devido ao desrespeito da Lei n° 
12.651/12 (Código Florestal), que considera as nascentes como Área de Preservação 
Permanente (APP) e estabelece um raio de 50 metros para a proteção destes sistemas, 
indispensáveis para a manutenção do equilíbrio hidrológico. 
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Resumo:  
No presente trabalho realizou-se um levantamento da fauna de solo de três locais no município de Codó, 
MA, a fim de conhecê-la e verificar a similaridade entre estas comunidades. As coletas foram realizadas nos 
dias 15 e 16 de julho de 2014: A primeira foi em uma área de capim no Campus VII da Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA); as duas outras áreas foram em mata de galeria, sendo uma às margens do Rio 
Codozinho, e, a outra no povoado Recurso. Foram encontradas um total de 10 ordens pertencentes a dois 
filos: Chordata -  Anura (4); Artropoda - Araneae (19), Blatodea (4), Coleoptera (6), Orthoptera (17), 
Hymenoptera (76), Lepidoptera (2), Dermaptera (16), Hemiptera (1) e Diplopoda (Classe) (2). As 
comunidades do Codozinho e povoado Recurso mostraram-se mais similares entre si. 
 
Palavras-chave: Fauna Edáfica, Leste maranhense, Serrapilheira. 
 

INTRODUÇÃO 

 
O solo é o habitat de um numeroso conjunto de organismos que estão em constante 
interação e cujas atividades definem, em grande parte, as propriedades físicas, químicas 
e biológicas do solo, por alterá-las de diferentes modos (Correia, 2002). Neste contexto, 
tem-se a fauna edáfica, que é o termo utilizado para identificar a comunidade de 
invertebrados que vive permanente ou que passa um ou mais ciclos de vida no solo (Silva 
et al, 2009). No município de Codó, MA, local de realização do presente estudo, 
predomina o bioma cerrado, entremeado por mata de galeria, e cocais. A fauna de solo é 
pouco conhecida em bioma do tipo cerrado e mata de galeria; são poucos os trabalhos 
com este enfoque neste tipo de ambiente, que apresenta-se com heterogeneidade de 
hábitats, o que reflete, também, em sua fauna. O presente trabalho teve como objetivo 
realizar um levantamento da fauna de solo de três locais no município de Codó – MA; e 
verificar a similaridade, a nível de ordem, entre as composições das comunidades de 
fauna de solo destes locais. 
 
METODOLOGIA 

 
As coletas foram realizadas nos dias 15 e 16 de julho de 2014 em três áreas no município 
de Codó, MA. A primeira (A) foi em uma área de capim no Campus VII da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA); as duas outras áreas foram em mata de galeria, sendo 
uma às margens do Rio Codozinho (B), e, a outra no povoado Recurso (C), também às 
margens de um rio. Para a realização das coletas foram instaladas, logo no inicio da 
manhã, armadilhas de queda (Pitfall), que consistiu em nove recipientes transparentes de 
plástico de 1200 mL, sendo 17 cm de altura e 11,08 cm de diâmetro. Em cada área 
selecionada foi colocado três armadilhas, contendo cerca de 100 mL de álcool 70% em 
seu interior. Estas armadilhas foram espaçadas cerca de três metros de distância uma 
das outras. Também foi coletada com a utilização de uma pá de jardinagem, cinco vezes 
em cada local, amostra de serrapilheira de cada local, que foi acondicionada em sacos 
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plásticos. Todo o material coletado foi levado ao laboratório de biologia do campus VII da 
UFMA para triagem e identificação, em nível de Ordem. Para verificar a similaridade da 
fauna de solo entre os três locais de coleta (A, B e C), foi utilizado o índice qualitativo de 
similaridade de Sørensen (Magurran 2011):          
 

 
 
Onde: 

Ss = Índice de similaridade de Sorensen; 
a = número de Ordens comuns em dois locais; 
b = número de Ordens presentes num primeiro local e ausente num segundo; 
c = número de Ordens presentes num segundo local e ausente num primeiro. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Foram coletadas 10 ordens de animais pertencentes a dois filos: Chordata - Anura (4); 
Artropoda - Araneae (19), Blatodea (4), Coleoptera (6), Orthoptera (17), Hymenoptera (76), 
Lepidoptera (2), Dermaptera (16), Hemiptera (1) e Diplopoda (Classe) (2).  
Tanto no Campus VII/UFMA quanto no Balneário Recurso foram encontrados oito Ordens; 
enquanto que na área de mata de galeria no entorno do Rio Codozinho coletou-se apenas 
seis Ordens. No entanto, foi nesta área, do entorno do Rio Codozinho, que foram 
coletados um maior número de indivíduos (89), seguido pelo Campus VII/UFMA (34) e 
pelo Balneário Recurso (24). Esta área, embora seja de mata de galeria e afastada da 
área urbana, encontra-se fortemente perturbada pela ação antrópica, o que pode ter 
afetado no baixo número de indivíduos coletados.  
As ordens Hymenoptera e Araneae, que foram a primeira e segunda mais abundante, 
respectivamente, ocorreram nas três áreas amostradas. Dermaptera, que foi a terceira 
ordem mais abundante, ocorreu somente nas duas áreas de mata de galeria.  
As comunidades de fauna de solo das duas áreas de mata de galeria, Balneário Recurso 
e Codozinho, foram as mais similares (Ss = 0,71), do que quando comparadas com as 
outras áreas: Campus VII/UFMA e Recurso (Ss = 0,66); Campus VII/UFMA e Codozinho 
(Ss = 0,57). 
 
CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Hymenoptera, Araneae e Dermaptera foram as ordens mais abundantes, 
respectivamente. Destas, Dermaptera mostrou ser exclusiva de locais de mata de galeria. 
A mata de galeria do Rio Codozinho, embora tenha apresentado o menor número de 
ordens, foi a que teve a maior abundância em indivíduos. As comunidades das matas de 
galeria dos Rios Codozinho e Recurso foram mais similares entre si provavelmente devido 
à existência, nestes dois locais, de maior quantidade de matéria orgânica em 
decomposição disponível. 
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Resumo:  
O presente artigo intitulado os impactos ambientais causados por indústrias em virtude da deposição do 
rejeito da bauxita em São Luís - MA tem por objetivo analisar os impactos ambientais, compreendendo o 
processo de fabricação da alumina e apontar os impactos provocados pela deposição do rejeito da alumina. 
Por isso, o seguinte questionamento: ate que ponto a deposição desse rejeito pode afetar a sociedade? A 
produção desse trabalho é resultado de pesquisa de iniciação cientifica desenvolvida pela faculdade 
Pitágoras em São Luís - MA. Nesse sentido, adota-se preliminarmente o método de pesquisa hermenêutica 
pelo motivo de ter partido de referências bibliográficas. 
Palavras-chave: Impacto Ambiental, Rejeito, Bauxita. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo, de caráter exploratório, tem como objetivo a análise dos impactos 
ambientais do rejeito da bauxita, compreender o processo da fabricação de alumina e 
apontar as devidas consequências do depósito desse rejeito para com o meio ambiente. 
O artigo foi dividido em três partes, onde a primeira analisa o impacto ambiental, 
explicando o que é e suas diferenças. A segunda parte se destaca pela compreensão do 
processo de fabricação da alumina, citando cada etapa para a produção da mesma. A 
terceira parte cita os danos causados pela deposição do rejeito da bauxita em São 
Luís/MA, onde apresentará os impactos ambientais negativos, como por exemplo, o 
vazamento para o lençol freático. 
Vale ressaltar que o artigo, a priori, é baseado em pesquisas e referências bibliográficas e 
a finalidade do mesmo é expor o risco que a atividade de depósito do rejeito da bauxita 
pode afetar o ecossistema próximo a ele. 
 
ANÁLISE DE IMPACTO AMBIENTAL 
  
Para melhor compreensão do assunto exposto, precisa-se saber o que são os chamados 
“impactos ambientais”. Também é preciso saber que nem todo o impacto ambiental é 
maléfico e que também pode ser diferenciado quanto a sua intensidade: grande ou 
pequeno. Saber distinguir um grande de um pequeno impacto ou se o mesmo é maléfico 
ou benéfico é indispensável para o processo de construção conceitual. Nesse sentido, 
segundo Szabó Junior (2010, p.49)“Impacto ambiental é qualquer alteração benéfica ou 
adversa causada pelas atividades, serviços e/ou produtos de uma atividade natural 
(vulcões, tsunamis, enchentes, terremotos e outras) ou antrópica (lançamento de 
efluentes, desmatamentos e outros)”. É importante destacar que impacto e dano são 
conceitos diferentes. O impacto positivo não pode ser considerado danoso, pois existem 
situações onde o mesmo proporciona consequências positivas. O impacto negativo 
também não pode ser classificado como dano. Branco (2004, p.28) cita que o impacto 
social é uma espécie de “trauma ambiental”, como se o ambiente em que vivemos 
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sofresse um choque por uma ação antrópica em desarmonia com o equilíbrio do 
ambiente. 
 
COMPREENDENDO O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA ALUMINA  
 
A bauxita é uma das matérias prima usada para produzir a alumina (a qual é utilizada 
para produção do alumínio primário). Além da alumina, a bauxita contém sílica, óxido de 
ferro e dióxido de titânio, sendo que para extrair a alumina do minério de bauxita, 
emprega-se o processo Bayer. Para Silva Filho, Alves e Mota (2007) o objetivo do 
processo Bayer é separar a alumina do minério de bauxita, através de várias etapas. Na 
parte vermelha (bauxita moída), onde nos interessa a Gibbsita (Al(OH)3) é misturada com 
soda cáustica (NaOH) e outros elementos. Após a reação separa-se a fase aquosa da 
lama restante do processo, partindo para a “parte branca”, que é o processo inverso da 
parte vermelha, nesta ocorre a precipitação de hidróxido de alumina com a diminuição da 
temperatura. O Hidrato então segue para uma etapa de calcinação, onde perderá água, 
formando a alumina, que será utilizada no processo para fabricação do alumínio. 
A Lama Vermelha é um resíduo insolúvel formado durante a etapa de espessamento de 
lama (ou clarificação) do Processo Bayer. Este resíduo é classificado segundo Silva Filho, 
Alves e Motta (2007) como “tailing”, ou seja, resíduos resultantes do processamento de 
minérios pela indústria extrativista mineral que formam areias muito finas Esta lama é 
considerada agressiva ao meio ambiente por conter alguns metais e possuir alta 
alcalinidade devido à grande quantidade de soda cáustica remanescente do processo 
Bayer. Seu PH está em torno de 13 a 14 e em sua composição encontramos, 
majoritariamente, óxidos insolúveis de ferro, quartzo, alumino silicatos de sódio, 
carbonatos e aluminatos de cálcio, dióxido de titânio e, minoritariamente, alguns 
elementos traço, como óxidos de alguns metais. 
 
OS DANOS CAUSADOS PELA DEPOSIÇÃO DO REJEITO DA BAUXITA EM SÃO 
LUÍS/MA  
 
Como dito na explicação sobre o processo de refino da bauxita, o rejeito da mesma deve 
ter todo um cuidado específico para não agredir o meio ambiente, Nas indústrias esse 
rejeito é armazenado em uma espécie de lago, onde os impermeabilizando com uma 
espécie de manta. A intenção dessa manta é conter todo o rejeito, impedindo que ele 
danifique a natureza que o arrodeia. O líquido avermelhado é todo o rejeito resultante do 
processo da bauxita. 
Como já sabemos todo resíduo descartado em grande quantidade é um fator preocupante 
tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade, a questão é que todo tipo de órgão 
industrial tem consciência desse problema, porem aparentam não da muita importância 
para esses fatos. A disposição de rejeitos de mineração constitui, cada vez mais, um 
desafio tecnológico a ser constantemente superado em face das demandas sempre 
crescentes do setor e das exigências ambientais associadas às novas áreas de operação. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na elaboração deste artigo de natureza acadêmica houve primeiramente a preocupação 
em entender os que são impactos ambientais. Nesse sentido, pode analisar como as 
indústrias atuam perante e quais suas consequências ao meio ambiente. E, partindo 
desse conhecimento, poder avaliar o que acontece com o rejeito da bauxita que vem do 
processo de fabricação da alumina a partir do seu refino. Em virtude, de todo o processo 
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de fabricação da alumina verificamos que o destino do rejeito apresenta riscos, que esse 
líquido avermelhado pode causar sérios problemas a saúde da população. 
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Resumo:  
A Sociedade capitalista é cheia de contradições e dualidades próprias de uma sociedade desigual que, 
consequentemente, afetam, de forma negativa, os que não possuem os meios de produção, a educação, e 
principalmente o meio ambiente. Partido desse contexto, a partir do aporte teórico marxista, procederemos 
uma análise do vídeo O HOMEM CAPITALISTA. 

 
Palavras-chave: Contradições, produção, meio ambiente. 
 

INTRODUÇÃO  

 

O sistema capitalista não consegue sobreviver sem exploração do homem e da natureza, 
pois neste modo de produção tudo tende a ser transformado em mercadoria, como a força 
de trabalho do homem e o meio ambiente como fonte ilimitada de matéria-prima. “A 
riqueza das sociedades onde rege a produção capitalista configura-se em imensa 
acumulação de mercadorias, e a mercadoria, isoladamente considerada, é a forma 
elementar dessa riqueza.’’ (MARX, Karl 1818-1883, pag. 57). A produção destas riquezas, 
mercadorias, degradam não só o ser humano que não possui os meios de produção, mas 
a própria natureza. Tudo vira interesse, tudo vira fetiche, pois o lucro norteia a classe 
dominante assim desumanizando e aplicando o processo desumanizador na própria 
sociedade. “Toda força de trabalho da sociedade – que se revela nos valores do mundo 
das mercadorias – vale, aqui, por força de trabalho única, embora se constitua de 
inúmeras forças de trabalho individuais.’’ (MARX, Karl 1818-1883, pag. 61).  A relação 
homem/natureza tende a ser apenas de exploração, pois tudo vira uma relação de troca 
no sistema seguindo algumas etapas como: exploração da força de trabalho que gera a 
mais-valia, exploração da natureza, sugando o máximo de suas fontes naturais como 
matérias-primas para a produção de mercadorias e como depósito dos resíduos da 
atividade produtiva (agricultura, indústria) e dos grandes aglomerados populacionais que 
se concentram em cidades sem infraestrutura apropriada, gerando a degradação 
ambiental e também social. 
 

METODOLOGIA  
 
Análise do vídeo “O homem capitalista” Direção: Steve Cutts, publicado em 21 de 
dezembro de 2012, a partir do enfoque teórico do materialismo histórico-dialético, 
entendendo a relação homem-natureza a partir do conceito de trabalho, cujas relações se 
alteram historicamente ao longo dos diferentes modos de produção e engendram 
contradições sobre o próprio homem e sobre o meio ambiente. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, RESULTADOS E DISCUSSÕES  
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As relações sociais de produções materializadas a partir do modo de produção capitalista 
geram grandes contradições, a exemplo da má distribuição de renda e desigualdade 
social entre capital e trabalho, refletindo seus os impactos, principalmente, sobre as 
classes baixas e na própria natureza. Não só os seres humanos, em especial a classe 
trabalhadora, são vítimas dessas consequências, mas também a natureza que sofre com 
a degradação proporcionada pelo modo de produção vigente, e tal degradação gera 
consequências catastróficas, que são notícias constantes nos veículos de comunicação 
nacionais e internacionais e de alerta pela comunidade científica de que a vida na Terra 
estará seriamente comprometida caso se dê continuidade ao padrão atual de 
desenvolvimento. Nesse contexto, criar uma consciência de preservação e educação 
ambiental consiste em perceber a contradição entre o modo de produção vigente e a 
conservação dos recursos naturais, apontando que, nos quadros do padrão de 
desenvolvimento atualmente adotado pelo sistema capitalista, o ser humano e o meio 
ambiente estão seriamente comprometidos. Portanto, é preciso ampliar as discussões 
sobre a questão ambiental atingindo seu principal foco, que se encontra no modo como o 
homem tem realizado seu intercambio com a natureza e os limites desse processo sobre 
a própria humanidade e sobre o meio ambiente. Relação homem-planeta na animação é 
apenas o reflexo bem humorado da realidade. 
 

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
O filme O homem Capitalista é uma animação que apresenta em linguagem lúdica o 

processo de degradação da natureza para a produção cada vez mais exponencial de 

mercadorias, passando por diversos modos de produção, até alcançar a grande indústria, 

na qual o próprio homem se imiscui entre as mercadorias que produz e consome. Junto 

com a evolução humana, vem a evolução das contradições, evolução da destruição do 

meio em que vivem. Dentro desse contexto, classifica-se como essencial a organização 

classistas das ONG’s ambientais que lutam pelo meio ambiente. 
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Resumo 
O presente trabalho busca comunicar uma parte das pesquisas e observações de mais de três anos como 
bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior - PIBID/CAPES do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências - 
Humanas, durante as práticas pedagógicas realizadas na Escola Família Agrícola (EFA) Irmã Rita Lore 
Wicklein na comunidade quilombola do povoado Monte Cristo, zona rural de Codó – MA. O principal objetivo 
foi pesquisar sobre como se efetiva a metodologia de ensino na EFA e de que forma a instituição contribui 
no que diz respeito às questões ambientais. 
 
Palavras-chave: Pedagogia da Alternância, monitores, sustentabilidade socioambiental. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho busca comunicar uma parte das pesquisas e observações de mais de 
três anos como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - PIBID/CAPES do curso 
de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências - Humanas, durante as práticas pedagógicas 
realizadas na Escola Família Agrícola (EFA) Irmã Rita Lore Wicklein na comunidade 
quilombola do povoado Monte Cristo, zona rural de Codó – MA. 
Foram desenvolvidas várias ações dentro e fora da sala de aula, o que foi possível 
principalmente porque a escola trabalha com o modelo da Pedagogia da Alternância. 
Esse modelo procura valorizar o indivíduo do campo, proporcionando-lhe o 
desenvolvimento necessário para a construção de sua cidadania no próprio meio rural, 
dando-lhe, assim, acessibilidade ao conhecimento e condições para difundir a tecnologia 
no meio rural. 
Uma das experiências mais significativas diz respeito às visitas às famílias dos discentes, 
juntamente com os monitores da instituição, sim, pois é essa a denominação que o 
professor das EFAs são chamados segundo Gimonet (2007, p. 19) ao declarar que: “os 
‘monitores’ têm uma função e papeis bem mais amplos que aqueles de um docente ou 
professor”. Nessa ocasião foram aplicadas entrevistas com os pais, os discentes e 
monitores além de um longo período de observação in loco. 
É importante ressaltar que o público alvo da instituição são agricultores e filhos de 
agricultores de todas as regiões do município de Codó e que a EFA atende discentes do 
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, que são divididos por sessões dentro do respectivo 
mês. Na primeira sessão, ficam os discentes do 6º e 9º ano na escola, recebendo as 
instruções dos monitores, mas também, produzindo conhecimento e interagindo com os 
fatores vivos e não vivos de maneira harmoniosa. Enquanto isso, os discentes do 7º e 8º 
ano estão em suas comunidades desenvolvendo projetos e pesquisas que vão gerar 
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tecnologia com sustentabilidade. Quinze dias depois, a situação se inverte, ou seja, os 
discentes do 6º e 9º ano retornam para casa e os do 7º e 8º para a escola, eis a aplicação 
prática do modelo da Pedagogia da Alternância. 
 
METODOLOGIA 
 
Objetivando que os alunos tomem ciência de que são construtores do conhecimento, 
onde o professor é o mediador entre o discente e os recursos didáticos, os métodos para 
a realização desse trabalho partiram de observações de toda a escola no que se refere à 
sua estrutura física e à prática pedagógica aplicada pelos professores em sala de aula, 
utilização de recursos audiovisuais, projetor, câmera fotográfica, computador etc. As 
temáticas trabalhadas foram pensadas para promover reflexões dos alunos sobre a 
realidade brasileira, como também levando os mesmos a debruçar-se sobre sua própria 
realidade local. 
Foram realizadas pesquisas de campo com os discentes, professores e seus pais. A 
abordagem realizada junto ao discente foi na instituição, primeiramente explicando-se o 
motivo de presença dos bolsistas do PIBID no ambiente e, logo em seguida, perguntando 
aos discentes e monitores se autorizavam os registros fotográficos, entrega de 
questionários e concessão de entrevistas e outros meios de coleta de dados para que 
posteriormente fossem analisados. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Durante a experiência, a primeira questão que veio a mente foi o que é a Pedagogia da 
Alternância; resposta ao questionamento foi obtida em Gimonet (2007) - é movimento 
pedagógico inventado pelos camponeses, primeiramente na França e mais tarde veio se 
fazer presente em cinco continentes e, intenta em seu propósito obedecer a um processo 
que parte da experiência prática, seja ela familiar, profissional, ou social, em direção à 
teoria, aos conhecimentos acumulados ao longo do tempo pela a comunidade acadêmica, 
para logo em seguida retornar ao prático, ressignificando-o. 
O adolescente é o principal ator dessa pedagogia, uma vez que a mesma originou-se da 
angústia de um pai em relação à escolarização de seu filho, este por sua vez negava-se a 
frequentar uma escola na zona urbana, por não se identificar com o ensino: 

 
Yves Peyrat, um filho de Jean, obteve seu diploma de estudos em 1934, ao 
completar doze anos. Seu pai [...]. Queria que seu filho fosse mais instruído, mais 
competente do que ele mesmo havia sido. Mas Yves não tinha motivação para a 
escola. A atitude do filho marcou uma decepção para seu pai, que busca apoio em 
seu pároco com quem normalmente discutia assuntos importantes. (GRACÍA-
MARIRRODRIGA, 2010, p. 23, 24). 

 

A EFA tem por objetivo conceber uma formação integral do jovem do campo, para que 
esse atue nesse local de forma sustentável. Sendo assim, fica evidente que do jovem 
educando, espera-se uma formação que contemple aspectos humanos, sociais, 
intelectuais, espirituais, sindicais e, principalmente, ambientais, podendo esse discente 
ser capaz fazer reflexões de modo local, mas também, de maneira planetária, assim 
agindo no local com vistas a minimizar os impactos negativos a nível global. Dessa forma, 

 
(...) se precisa pensar numa educação que leve em conta ‘o mais local’ para 
encontrar nele o humo de sua formação, de suas perspectivas de vida, de ações e 
de engajamentos, mas, também, uma educação que se abra sobre a globalidade 
do mundo, do planeta. Pensar uma educação ‘planetária’. Em outras palavras, 
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uma educação para está ao mesmo tempo, no local e no global. (GIMONET, 2007 
p.10)  
 

Nessa perspectiva, o ensinamento correlacionado que se tem na EFA, onde a todo 
momento cada professor busca dialogar com outras áreas do conhecimento, corrobora 
com aquilo que defende Morin (2003). 
De dois modos verificou-se que o ensino da EFA está intimamente ligado com a natureza: 
o primeiro diz respeito ao uso que monitores e discentes fazem dos recursos naturais. Ao 
tratar da roça, os monitores limitam ao máximo a utilização do fogo e, quando esse é 
inevitável, tomam todas as precauções para evitar que saia de controle. 
Além disso, as plantações cultivadas na EFA são controladas com defensivos agrícolas 
produzidos na própria escola e o solo é fertilizado com adubos orgânicos, como esterco 
de gado, restos culturais e adubo de palmeira. 
A água já é um problema na escola, isso porque os discentes e monitores, para consumir 
e preparar alimentos, armazenam a água da chuva durante o período chuvoso e a 
utilizam com racionalidade; quando essa se esgota, o poder público municipal é acionado 
e passa a suprir a EFA no período seco, contudo, a economia do bem não fica menor, 
pois muitos dos alunos passam essa mesma escassez em suas comunidades. 
Para higiene pessoal e dos utensílios da escola, existem dois açudes, que apesar da 
qualidade da água ficar muito ruim no decorrer do ano, não chegam a secar. Esses são 
utilizados para o cultivo da horta, do pomar e para criação experimental de peixe. 
Outro fato relevante na EFA é a adoção do Plano de Estudos (PE), uma pesquisa 
passada para todos os discentes antes de retornarem às comunidades. Nesses PEs há 
um tema gerador, no qual busca-se abarcar um objeto de estudo de modo 
multidimensional; dessa forma, foi possível perceber que o tema sustentabilidade 
socioambiental sempre está presente nesse recurso pedagógico. 
 

O plano de estudo pretende, nesse sentido, ajudar o alternante a captar e 
entender melhor o ambiente ande cresceu, onde vive: suas dimensões, suas 
riquezas, seus limites... o que há de extraordinário sob a banalidade aparente do 
cotidiano. (GIMONET, 2007, p. 38). 

CONCLUSÕES 
 

Analisando as pesquisas, anotações, experimentações e observações com monitores e 
discentes, conclui-se que se existe uma metodologia de ensino que diuturnamente 
trabalha o cuidado com os sistemas ambientais, essa é visível na EFA Codó. Os 
discentes são multiplicadores dos ensinamentos conservacionistas, da sustentabilidade 
socioambiental e da visão de mundo da Terra enquanto casa comum a todos os seres 
vivos; ficou claro que os ensinamentos da se não houver cuidados, poderemos talvez não 
ser os primeiros, mas como já é percebido, poderemos sofrer duras conseqüências. 
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Resumo:  

 
A roça no toco comumente utilizada por agricultores de baixo poder aquisitivo, para produção de alimentos 
básicos (arroz, feijão e mandioca), constitui-se a mais extensiva do mundo e consequentemente verificada 
pelo censo agropecuário de 2006. Este trabalho tem por objetivo identificar a realidade sustentável da roça 
no toco por agricultores familiares na associação dos Trabalhadores Rurais Boa União. A metodologia 
aplicada foi baseada no calendário agrícola desenvolvido por meio de depoimento de agricultores familiares 
da referida associação. Os métodos de cultivo são baseados em força humana e animal, sendo assim 
restrita e com pouco uso de instrumentos de mecanização. Esta atividade ainda é bastante praticada pelos 
agricultores que utilizam o calendário agrícola para a realização da queima, tentando diminuir os impactos 
causados pela mesma. 
Palavras-chave: Agricultura familiar, roça no toco e Associação. 
 

INTRODUÇÃO 
 

No Maranhão, 40,49% da população (2,29 milhões) vive no campo, constituindo o Estado 
com a maior população rural do país (SAGRILLO et al, 2002). Sabe-se que, o município 
de Codó está situado na Microrregião dos Cocais totalizando 17 municípios (COOSPAT, 
2010). A Associação dos Trabalhadores Rurais Boa União está localizada a 
aproximadamente a 10km da sede do município de Codó-MA, situada na região da 
Trizidela na MA 123 Codó a Aldeias Altas, é constituída por uma precária estrutura 
fundiária com um total de 800ha subdividido em lotes de 25ha com uma reserva legal de 
160ha, sem pavimentação asfáltica ou qualquer outra identificação. A agricultura 
itinerante é o sistema agrícola mais extensivo do mundo. É típico de regiões tropicais e 
subtropicais, onde se prática geralmente em terras de matas (VALVERDE, 1958). A roça 
no toco, também chamada de agricultura itinerante, coivara, pousio ou corte e queima 
(SEDAGRO, 2009). Assim este artigo resgata a importância da roça no toco como 
herança cultural dos nossos primeiros habitantes: os índios. O objetivo identificar a 
realidade sustentável da roça no toco por agricultores familiares na associação dos 
Trabalhadores Rurais Boa União. A metodologia aplicada foi baseada no calendário 
agrícola desenvolvida por meio de depoimento de agricultores familiares da referida 
associação.  
 

METODOLOGIA  
 
O modelo utilizado nesta pesquisa foi baseado no calendário agrícola desenvolvido 
através de relatos de agricultores familiares da associação. Conforme o quadro a seguir: 
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CALENDÁRIO AGRÍCOLA 

Julho/Agosto Demarcação da roça, brocar, derrubar 

Setembro/Outubro 
É realizada a abertura do aceiro e queima da 
roça 

Novembro Encoivara 

Dezembro/Janeiro 
Plantio de arroz, feijão, milho, mandioca e 
realizada a 1º capina   

Fevereiro Realizada a 2º capina, colheita de feijão 

Março Colheita do arroz, práticas culturais na roça 

Abril/Maio/Junho 
Colheita do arroz comum, milho seco, 
mandioca 

Fonte: SANTOS e AQUINO: ambos com os agricultores familiares. 

 
Assim, a metodologia utilizada nesta pesquisa envolvendo a roça no toco ou agricultura 
itinerante as diferentes etapas já citadas, identificamos os principais manejos e práticas 
culturais desenvolvidas pelos agricultores familiares na tomada de decisões ao longo do 
ano para direcionar a roça. Os mesmos foram agrupados com suas diferentes etapas e 
caracterizados ao logo do ano, como: demarcação, broca, derruba, queima, encoivara, 
plantios, 1º e 2º capinas, práticas culturais e colheita. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Para a agricultura tradicional é formidável salientar o conhecimento do agricultor sobre o 
meio, focando a ação do trabalho, do qual é conduzido pela lei da natureza (o tempo das 
secas e o tempo das águas). 
O início do manejo da roça varia, como relatado pelos agricultores durante 1 ano, sendo 
um ciclo que inicia-se em Julho e termina em Junho do ano seguinte começando 
novamente em Julho. O início do manejo1 dá-se pelas condições ambientais de cada ano 
e varia conforme a família.  
O tamanho da área plantada varia de acordo com a fertilidade do solo, a duração do 
pousio e a intensidade de comercialização; os métodos de cultivo são baseados em força 
humana e animal; as técnicas de cultivo são restritas e com pouco uso de instrumentos e 
mecanização; a fertilidade do solo é mantida com aportes de esterco animal e pelos 
nutrientes provenientes das cinzas e da decomposição vegetal (BERTOLINO; 
BERTOLINO, 2014).                        

         
Figura 1. Área queimada. 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

                                                           
1
 As atividades compreendidas entre o preparo do solo e início da colheita 
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A prática da queima exige uso de técnicas. Quando em excesso, ocorre o endurecimento 
do solo formando uma crosta superficial endurecida com aniquilamento total da existência 
bacteriana do horizonte do solo gerando um empobrecimento, acarretando em baixa 
colheita, conforme a figura acima. 

 
CONCLUSÕES  
 
A associação estudada convive com dificuldades, produzindo abaixo da média produtiva. 
Apesar disso a produção é capaz de suprir as necessidades alimentares locais e 
circunvizinhas. A roça de toco é considerada maléfica aos recursos naturais disponíveis. 
Ainda é bastante praticada pelos agricultores familiares que utilizam o calendário agrícola 
como instrumento para conhecer a produtividade da terra e definir os momentos 
adequados à realização da queima tentando diminuir os impactos causados pela mesma. 
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EIXO TEMÁTICO: INTERDISCIPLINARIDADE E RECURSOS HÍDRICOS 
 

PENSAR O CÓDIGO FLORESTAL DENTRO DE UMA ÉTICA AMBIENTAL 

1
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RESUMO 

O objetivo desse trabalho é abordar o Novo Código Florestal Lei nº12.651, de 25 de maio de 2012, a partir 
da ética ambiental de Hans Jonas (1979), que proporciona uma melhor visão sobre os problemas 
ambientais enfrentados pela população atual, que ao inventar e desenvolver técnicas avançadas está 
contribuindo para a destruição de sua própria vida. 
Palavras-chave: Código Florestal, ética ambiental, técnicas. 

  

INTRODUÇÃO 

 

Diante do cenário de destruição que o meio ambiente se encontra atualmente não é difícil 
perceber que o homem ao criar tecnologias facilitou sua vida mas ao mesmo tempo, 
destruiu grande parte dela, são tantos problemas que ele causou na busca incessante de 
dominar a natureza que agora procura meios para solucionar os impactos que isso 
acarretou. 
Dentre os problemas estão o desmatamento, a poluição do ar e da água as queimadas, o 
aquecimento global, e visando diminui-los o Novo Código Florestal foi elaborado com o 
propósito de melhorar a qualidade de vida no meio ambiente e regulamentar as ações 
humanas, aplicando normas, regras e punições, mas tudo isso não é suficiente para 
resolver as questões que afetam a natureza. 

 

METODOLOGIA 

  

Com finalidade de analisar o da técnica na vida do homem em relação a natureza, e qual 
a função a técnica tem, se realmente  é a  técnica que domina  o homem, ou se é o 
homem que domina a alteridade em Hans Jonas, e se saber se realmente as normas do 
novo código florestal estão sendo colocadas em pratica A presente pesquisa foi realizada 
no período letivo da disciplina de Ética e filosofia ambiental conforme as discursões nos 
textos estudados em sala de aula. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES 

Desde a antiguidade o homem mantem contato com a natureza, como as tecnologias 
ainda não eram avançadas como hoje isso não provocava sérios danos ao meio 
ambiente, mas com o aumento econômico e populacional a natureza passou a ser 
explorada em nível cada vez maior, sem nenhuma preocupação para com os seus 
recursos que são extraídos de maneira incorretas provocando perdas enormes de suas 
matas, animais, e o aparecimento de outros fatores como a contaminação do solo e das 
águas. 
Para garantir o futuro do que ainda existe desse imenso território, o Novo Código Florestal 
coloca em pratica suas diretrizes, fazendo com que o homem utilize outras formas para 
produzir sem causar riscos as futuras gerações o que hoje é conhecido como 
desenvolvimento sustentável, onde o Código exige que as pessoas não desmatem 
totalmente as áreas verdes, deixando um pouco pra a reserva legal, as margens dos rios 
dos mananciais, utilize os recursos naturais sem proporcionar a sua extinção. 
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Com isso o Art. 20 da Lei nº12. 651, diz:  

No manejo sustentável da vegetação florestal da Reserva Legal, serão adotadas 
de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável sem o proposito 
comercial para consumo na propriedade e manejo sustentável para a exploração 
florestal com o propósito comercial. (BRASIL, 2012) 
 

Nesse contexto é notável que o Código busca novas formas para explorar a natureza, 
mas se por um lado o manejo sustentável fortalece as ações humanas abrindo espaço 
para a preservação ambiental, pelo o outro mascara a população diante do capitalismo, 
ou seja usa esse meio para aplicar suas técnicas sofisticadas sem se preocupara com o 
bem estar do seu próximo ou da natureza. 
Como afirma Jonas:  

[...] a técnica nos fez passar do estado de sujeitos dominados pela natureza a 
mestres da natureza [...] ele se pergunta se não é necessário então assumirmos 
nossa responsabilidade em relação as gerações futuras e ao estado da natureza 
sobre a terra. (EpN, P. 26, Apud FONSECA). 
 

Diante disso podemos dizer que a técnica manipulou o homem, invadiu seu mundo e 
tornou ele um ser dominado que se encontra na posição de dominador da natureza, 
utilizando seus meios de trabalhos para a construção de um planeta cada vez mais 
dominado onde a responsabilidade pela vida das gerações que virão não é problema de 
ninguém, todos se preocupam em crescer economicamente o que gera mais preocupação 
pelo fato de todos almejarem os mesmos objetivos, com isso o consumo aumenta e a 
procura da exploração dos produtos também, sendo que os mesmos são retirados da 
natureza. 
O homem precisa respeitar o meio na qual ele vive, que ao utilizar os produtos da floresta 
tenha cuidado para não comprometer o futuro  desses recursos, é preciso conciliar 
sustentabilidade e natureza,  responsabilidade e desenvolvimento, onde o ser humano 
possa entender que todos os recursos um dia vão desaparecer, por isso ele deve agir 
pensando na vida, utilizando técnicas que sejam capazes de melhorar a sua qualidade de 
vida e não destruir aquilo que no passado foi respeitado  para que hoje todos tenham a 
oportunidade de crescer e viver dignamente em um lugar onde o meio ambiente ainda se 
mostra vivo. 
A ignorância e a falta de consciência tem levado o planeta terra a uma escala enorme de 
destruição, a água contaminada destrói vidas, o ar causa doenças, o solo já não produz 
como antes e grande parte de suas terras estão se tornando deserta perdendo seus 
nutrientes, com isso a fertilidade biológica do solo também. As queimadas só aumentam 
como desculpas falam que é uma maneira barata de limpar a terra, mesmo com as 
tentativas legais para proibi-la e o trabalho de conscientização. 
Jonas ressalta que “[...] estamos vivendo num estado de urgência [...] [em que] somos ao 
mesmo tempo os pacientes e os médicos” (EnP, p, 120, Apud, FONSECA). Segundo o 
autor o homem criou um cenário que ao mesmo tempo ele se torna um agente reflexivo 
que aplica e recebe ação, ou seja é paciente sofre as consequências dos seus atos mas 
também é doutor, busca cura pra suas próprias doenças,, e isso o Código Florestal se 
tornou, o homem abusou da sua inteligência fabricou máquinas incríveis mas não 
empregou a responsabilidade, não se importou com o outro, com isso houve a 
necessidade de elaborar planos para solucionar os seus problemas na qual surgiu o 
Código, um meio que permite ao homem pensar mais um pouco sobre o que estar 
fazendo ou que irá fazer . 
O principal objetivo desse novo código florestal é de desenvolver economicamente, 
fazendo da natureza uma fonte inesgotável que atendem além das necessidades básicas, 
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mas que realmente acontece é o grande desperdício desses recursos Na ecologia, o meio 
ambiente é o quadro animado ou inanimado em que se desenvolve a vida de um 
organismo. Apresenta uma série de fatores que atuam a partir do exterior e produzem 
determinados efeitos sobre o mencionado organismo. 
A natureza sofre com tanta coisa que o ser humano faz dela, o homem por sua vez fez 
uma separação com a natureza pondo em questão os seus interesses e deixando de lado 
a natureza, sem ao menos diminuir os problemas que as causam de modo consciente 
sabendo das predicações, mas que mesmo assim continua a destruindo-a, a dificuldade 
em agir para diminuir ou pelo menos minimizar o que o homem faz com a natureza é 
muito grande, pois muitos falam ou faz um papel escrito mais não é suficiente para com 
tantas tragédias e violência contra a natureza que só nos servem. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante de tudo é possível analisar e notar que nos últimos anos houve uma maior 
preocupação das pessoas em relação a esse assunto, e também a busca por soluções 
para resolver as questões que afinal engloba a todos. O Código Florestal foi pensado 
dentro desse objetivo, ou seja fazer com que as pessoas tenham mais respeito com a 
natureza, assim possam trata-la com mais cuidado, fazendo dela sua fonte de vida, mas 
lembrando que essa fonte possui fim e funciona de acordo com suas ações Hoje a vida se 
tornou muito frágil no meio dessa sociedade rodeada de tecnologias, pois o ser humano 
perdeu a sua essência, e o amanhã não faz parte da vida das pessoas hoje, o próximo foi 
descartado mas a acumulação de riquezas não, e muitos não analisam quais as 
consequências de tudo isso para o futuro. 
A maneira como se é aplicada a lei do novo código ambiental em determinadas regiões 
não se da na mesma o mundo inteiro, pois a falta de consciência de muitas autoridades é 
terrível, mas com isso tudo faz se uma diminuição em uma parte da destruição do planeta 
terra, o órgão ambiental tem o papel de fazer com que aja diminuição do desmatamento. 
Diversos crimes ambientais cometidos nos últimos anos foram ignorados e perdoados 
pela adesão e cumprimento do programa de regularização ambiental. Esse conceito 
premia os infratores, que poderão continuar se beneficiando financeiramente das 
atividades instaladas em áreas desmatadas ilegalmente (desde que o dano tenha sido 
praticado até a data definida), e constitui uma grande injustiça aos que vem cumprindo a 
lei. 
É uma situação crítica que só vai melhorar quando o homem finalmente perceber que leis 
e normas não funcionam só no papel, que ser responsável pelos outros é ser responsável 
por si mesmo, que a vida tem valor, a tecnologia precisa de controle, o poder dificulta o 
seu crescimento, a ética aplicada muda a história, e as futuras gerações precisaram de 
um pedacinho de mundo para viver. 
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Resumo: O estudo deste trabalho enfoca a questão relacionada à avaliação dos parâmetros físico-químicos 
do rio Saco, localizado zona rural do município de Codó. Os procedimentos utilizados na referida avaliação 
centrou um trabalho de campo fundamentado na bibliografia especializada, assim a investigação in loco das 
condições socioambientais e as características do percurso do rio em três pontos de coleta distintos. O 
acumulo de material depositado no corpo do rio sem nenhum tratamento prévio afetou o critério turbidez e 
os demais critérios tais como: pH e alcalinidade apresentaram valores satisfatórios de acordo com a portaria 
2914/11 do Ministério da Saúde. Visto que há certa dificuldade por parte da população ribeirinha em 
preservar e usar o rio Saco.     
Palavras-chave: Comunidade Ribeirinha, Codó, Analise de água.    
 

INTRODUÇÃO 

 
Na maioria das cidades brasileiras, o processo de urbanização deu-se ao longo dos seus 
rios, trazendo consequências depreciativas não apenas aos recursos hídricos 
propriamente ditos, mas também na qualidade do ar, do solo, da fauna e da flora 
(FENDRICH e OLIYNIK, 2002). O município de Codó faz parte da Mesorregião Leste 
Maranhense e integra a microrregião Codó. Está situado na área de transição entre as 
Regiões dos Cocais e do Cerrado Maranhenses, limitando-se com vários municípios da 
região: a norte Timbiras, a sul: Governador Archer, a leste Caxias, a oeste Capinzal do 
Norte. A sede municipal localiza-se nas coordenadas geográficas – 4º27’19’’S e 
43º53’08’’W. (IBGE, 2010). Fez-se coleta de água do rio Saco da cidade de Codó–MA, 
determinando alguns parâmetros físico-químicos: ph, alcalinidade e turbidez. O referido 
rio abastece não somente a comunidade Barra do Saco daquela cidade, mas também 
outras comunidades circunvizinhas. Com isso, o presente trabalho busca informar a 
situação em três pontos distintos do rio Saco e alertar sobre uso de alta intensidade dos 
recursos naturais pelos ribeirinhos, o que resulta num máximo de erosão genética e num 
mínimo de conservação.   

 

METODOLOGIA 
 
O estudo foi desenvolvido no período dos meses de março, abril e maio de 2015 com a 
colaboração dos moradores da comunidade Barra do Saco, localizada no interior do 
Estado do Maranhão, na cidade de Codó. A maioria dos moradores da comunidade 
ribeirinha estudada possui baixo poder aquisitivo, falta de informações sobre a real 
situação do rio e o desconhecimento do papel sócio ambiental do rio Saco. Para 
sistematização dos trabalhos foram realizados: a) Encontros de estudo e planejamento 
coletivo das atividades (questionários). b) Elaboração de um plano de trabalho. c) Visita 
ao Rio Saco. e) Coleta de água. f) Realização de analises físico–químicas das amostras 
coletadas. h) Tabulação e comparação com os padrões das amostras analisadas. 
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Para sistematização da pesquisa e após a investigação informal elaborou-se um 
instrumento de coletas de dados, que foi o questionário aplicado aos moradores 
ribeirinhos, cujas atitudes ambientais foram observadas. Entre as questões abordadas, 
destacaram-se os seguintes aspectos: condições de moradia, água tratada, tipos de lixo 
encontrado com mais frequência no rio, importância na preservação das matas ciliares, 
assoreamento do rio e outros problemas ambientais que interfere na qualidade de vida 
dos moradores. 
Após o mapeamento da área de estudo, foram selecionados três pontos distintos (Fig. 01) 
envolvendo todo o percurso do rio em relação à comunidade Barra do Saco: 
Ponto 01 – Começo da barra do Saco (localidade do Baixote). 
Ponto 02 – Na comunidade da barra do Saco. 
Ponto 03 – Próximo ao encontro dos rios (Saco e Codozinho). 
Os pontos coletados foram analisados (no laboratório do SAAE- Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Codó) e selecionados com o objetivo de demonstrar a variação da 
qualidade da água, desde o inicio da comunidade até o final da mesma. Desta maneira, o 
ponto 01 e 03 se encontram no limite da comunidade estudada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 01: Pontos de coleta do Rio Saco.  
Fonte: Google Earth. 

As amostras foram encaminhadas ao laboratório de análises físico-químicas do SAAE 
localizado no município de Codó-MA, em que foram determinados os parâmetros físico-
químicos de ph, alcalinidade e turbidez seguindo a metodologia descrita no manual da 
FUNASA (2007). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A abordagem rural ambiental, dentro de uma perspectiva integrada da complexidade 
socioambiental, introduz a produção da degradação do rio Saco demonstrada através dos 
parâmetros físico-químicos apresentado na tabela abaixo, que apesar de ser o terceiro 
maior rio da cidade de Codó-MA, e que deveria então ter um cuidado diferenciado. Este 
rio sofre muitos impactos ambientais de diversas maneiras em todo o seu percurso. 
Tabela: Resultado das análises físico-químicas do rio Saco do município de Codó. 

Amostras pH Turbidez Alcalinidade 

Ponto 1 7,1 28,02 FTU 73,20 mg/L 

Ponto 2 6,7 26,75 FTU 75,64 mg/L 

Ponto 3 6,7 32,08 FTU 68,32 mg/L 

A portaria 2914/11 do Ministério da Saúde que dispõe sobre os procedimentos de controle 
e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade 
será o documento de referência utilizado para comparação de resultados das amostras 
apresentadas. De acordo com as análises realizadas no laboratório do SAAE Codó, os 
valores de pH encontram-se dentro da faixa de recomendação da portaria 2914/11. 
Embora tal parâmetro não possa ser usado como referência de potabilidade, os valores 
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encontrados nas amostras do rio Saco tem resultado satisfatório. O parâmetro 
relacionado à turbidez em relação à água tratada vinda de mananciais superficiais é 1uT, 
todavia tal parâmetro não é integralmente adequado para definir esse caso, pois a água 
da localidade não passa por tratamento, sendo consumida diretamente do rio. Mas serve 
como referência para compreensão dessas análises. Neste caso a turbidez estudada se 
originou de partículas que geram uma aparência turva na água do rio nos três pontos 
distintos. Devido provavelmente a ação antropogênica como reafirma Oliveira-Filho (1994) 
apud Donadio, Galbiatti e Paula (2005). A turbidez é alterada, devido à devastação das 
matas ciliares, do assoreamento e da erosão das margens. 
Nota-se que a alcalinidade e o pH são parâmetros que sofrem influência dos íons: 
bicarbonato (HCO-

3), carbonato (CO3
2-); e hidróxidos (OH-) e não são proporcionais entre 

si, numa água com certa alcalinidade adicionada de uma pequena quantidade de ácido 
fraco poderá elevar seu pH, pois os íons presente tentam neutralizar o ácido.      
 
CONCLUSÃO 
 
A disponibilidade de água doce não é ilimitada, assim a preservação do rio Saco torna-se 
uma temática socioambiental de extrema importância para comunidade ribeirinha e 
circunvizinha. As análises físico-químicas constataram no critério turbidez certo desnível 
em relação aos parâmetros normais, todavia os demais aspectos físico-químicos tais 
como: pH e alcalinidade estavam seguindo a portaria 2914/11 do Ministério da Saúde. 
A análise do problema ambiental, focado na qualidade da água do rio Saco, não somente 
podem ser analisados por esses parâmetros nos três pontos coletados, como também 
através de visita a área de estudo o monitoramento das degradações ambientais e a 
elaboração de políticas públicas, buscando sensibilizar a população codoense quanto à 
importância da conservação do ambiente.       
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Resumo: O uso contínuo da água requer constante analises para saber a sua qualidade. O presente artigo 
tem como objetivo analisar os parâmetros físicos químicos, tais como dureza total e cloretos. Estas analises 
foram efetuadas no SAAE Codó em parceria com IFMA-campus Codó. Tem, portanto, como base uma 
pesquisa de campo associada com fontes bibliográficas e experimentos laboratoriais. Os resultados obtidos 
foram satisfatórios por padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Toda via a vigilância constante é 
uma norma a ser seguida por todos na busca da qualidade de vida dos ribeirinhos e a vida do rio Saco para 
todos da comunidade Barra do Saco e comunidades circunvizinhas. 
Palavras-chave: Qualidade da água, Comunidade e Recursos Ambientais.  
 

INTRODUÇÃO 
 

A problemática que envolve a questão relativa ao uso das águas do Rio Saco é algo 
desafiante, pois suas águas servem para a agricultura, irrigação, pesca e entretenimento 
para a comunidade local e circunvizinha. Os recursos naturais usados pelo homem em 
atividades agrícolas, áreas urbanas e na indústria, aliados aos processos naturais, como 
a variação da precipitação, intemperismo das rochas e erosão, alteram a qualidade das 
águas tornando-as inadequadas para usos mais exigentes (MENDIGUCHÍA et. al., 2004). 
Tal perspectiva será analisada de acordo com os parâmetros físicos químicos: Dureza 
total (teores de cálcio e magnésio) e Cloretos, aliada a complexidade dos ambientes 
urbanos e uma discursão centrada na questão ambiental urbana (sociedade-natureza).  
Com isso, a presente pesquisa tem por objetivo estabelecer parâmetros em três pontos 
distintos do Rio Saco, com intuito de conhecer o índice de qualidade de água, de maneira 
a expressar de uma forma objetiva e integrada, a qualidade da água no referido rio. 
 

METODOLOGIA  
 
Foram coletadas amostras das águas do Rio Saco, em três pontos distintos 
estrategicamente distribuídos. A primeira amostra (A) foi coletada antes do povoado Barra 
do Saco. A segunda amostra (B) foi coletada no povoado Barra do Saco. Já a terceira e 
ultima amostra (C) foi coletada após o povoado Barra do Saco. Todas as amostras foram 
obtidas no dia 10 de maio de 2015. As águas foram coletadas em profundidade de 15 a 
30 cm, abaixo da superfície, com frasco voltado contra o sentido da correnteza. A 
metodologia utilizada foi de acordo com a disposta no manual da FUNASA¹ (Bier, 1997; 
Harrigan e McCamce 1997; Guimarães, 1973; Taylor, 1962; e as normas da Companhia 
de Tecnologia e Saneamento Ambiental 1978).  
Durante as coletas utilizou-se um frasco de PVC, com volume aproximado de 1.000 mL 
de água, a qual foi transferida para garrafas plásticas e as amostras armazenadas em 
caixa de isopor, a uma temperatura média de 4ºC e conduzidas ao Laboratório do SAAE 
(Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Conforme a classificação baseada na resolução do CONAMA N°357, de 17 de março de 
2005. Consegue definir a questão sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, e dá outras providências.(CONAMA, 2011). Assim este trabalho 
obteve os seguintes parâmetros físicos químicos, vide tabela abaixo.  
 

Tabela : Parâmetros Físico-Químicos do Rio Saco 
Amostras Cloreto Cálcio Magnésio Dureza Total 

Ponto A 59 mg/L 20 mg/L 6 mg/L 26 mg/L 
Ponto B 52 mg/L 20 mg/L 0 mg/L 20 mg/L 
Ponto C 47 mg/L 18 mg/L 8 mg/L 26 mg/L 

Fonte: Laboratório de Analises de Água do SAAE Codó- MA. 
 

Os resultados das análises que são apresentados na tabela garantem a dureza total e a 
quantidade de cloreto (salinidade) nos padrões aceitáveis da normalidade. Nesta 
pesquisa a uniformidade dos três pontos distintos garante o equilíbrio dinâmico dos 
aspectos físicos químicos comparados com o padrão do CONAMA. 
De acordo com os parâmetros determinados pelo CONAMA, em que o cloreto possui 
valor máximo de 250mg/L e este também serve como parâmetros aceitáveis para corpos 
de água onde haja pesca ou cultivo de organismo para fins de consumo intensivo. Sendo 
que o valor de cloreto neste trabalho variou entre 47 a 59mg/L, estando dentro dos 
padrões aceitáveis para o mesmo fim (CONAMA, 2011). Como a água é também é 
utilizada para consumo da comunidade em relação aos parâmetros analisados, a mesma 
apresenta valores satisfatórios em relação a portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. 
Tal portaria refere-se aos padrões de potabilidade de água para consumo humano 
(Ministério da Saúde, 2011). 
 
CONCLUSÕES 
 
A partir dos dados apresentados e sua comparação com os parâmetros, pode-se concluir, 
as águas nos três pontos distintos estudados revelam uma pequena quantidade de sais 
dissolvidos e pouca alteração nos valores de dureza total no tocante aos teores de 
magnésio e cálcio e equilíbrio nos valores de cloreto, tornado o rio Saco aceitável e viável 
para a agricultura, irrigação, pesca e entretenimento. 
Entretanto, deve-se alertar que a cidade de Codó deve realizar monitoramento constante 
da qualidade da água tanto relativo à potabilidade como outros aspectos que visam 
conhecer, reconhecer e despertar a sensibilidade da comunidade na tentativa de 
preservar o Rio Saco e todos os demais rios da região. Considera-se de suma 
importância politicas mitigadoras que sensibilizem os moradores ribeirinhos com a 
preservação do meio ambiente.    
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Resumo: Este trabalho visa contribuir para a análise crítica de intervenções antrópicas sobre a morfologia 
do riacho Água Fria, corpo hídrico localizado na zona urbana do município de Codó - MA e integrante da 
bacia hidrográfica do rio Itapecuru. O termo morfotecnogênese designa os processos pelos quais o homem, 
por meio de técnicas e tecnologias, transforma o relevo, originando novas formas e, consequentemente, 
alterando a dinâmica das paisagens.  Através de análise bibliográfica, observações in loco e entrevistas 
direcionadas a moradores do entorno foi possível concluir que a estrutura do referido riacho foi 
intensamente modificada e que essas alterações são negativas em relação à sustentabilidade dos sistemas 
ambientais, especialmente a nível local e regional. 
Palavras-chave: Morfotecnogênese. Riacho Água Fria.Codó-MA. 
 

INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho surgiu da percepção de que o riacho Água Fria, um dos principais 
elementos da paisagem da cidade de Codó, se caracteriza por alterações antropogênicas 
significativas em sua estrutura; assim, o principal objetivo é discutir aspectosatinentes à 
situação do leito fluvial sob a perspectiva da morfotecnogênese, enfatizando problemas 
decorrentes desse fenômeno. 
A pesquisa que o originou foi realizada entre os meses de setembro e dezembro de 2014, 
durante a disciplina “Produção e Organização do Espaço Agrário e Urbano”, período em 
que foi possível conhecer teoricamente a especificidade do tema, bem como correlacioná-
lo à realidade local. Os procedimentos metodológicos foram análise bibliográfica, 
observações de campo, coleta de coordenadas geográficas, captação de fotografias e 
aplicação de entrevistas junto a moradores do entorno do curso d’água. 
Evidenciou-se que esse tipo de pesquisa é importante devido às possibilidades de 
suscitar reflexões e ações que visem melhorar a situação do que sobrou do riacho, pois o 
mesmo apresenta vários problemas que demonstram a falta de cuidado, tanto do poder 
público quanto da população, em relação à qualidade dos sistemas ambientais ligados à 
dinâmica fluvial local.Nesse sentido, um dos problemas que mais chamam atenção e 
evidenciam a necessidade de providências, é a presença de resíduos sólidos no canal 
fluvial. 
 
METODOLOGIA 
 
No intuito de alcançar os objetivos traçados no início da pesquisa, foi utilizada a 
associação dos seguintes métodos: dedutivo, indutivo e fenomenológico. Em relação aos 
procedimentos metodológicos, foram realizadas as seguintes etapas: 1) fundamentação 
teórica, em que se consultou bibliografia básica sobre o tema central, bem como sítios 
eletrônicos relevantes à compreensão dos aspectos locais; 2) visitas a campo, visando 
conhecer melhor a realidade do riacho Água Fria, coletar coordenadas geográficas, captar 
fotografias dos pontos de interesse e entrevistar moradores do entorno; 3) Análise e 
sistematização dos dados e informações obtidas. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
As discussões sobre morfotecnogênese se inserem no âmbito das geociências, contexto 
em que se destacam a Geologia e a Geomorfologia; numa perspectiva mais ampla, o 
fenômeno integra a geotecnogênese, “conjunto dos níveis da ação transformadora do 
homem sobre o meio geológico” (PELOGGIA e OLIVEIRA, 2005, p.02).  
No Brasil, as ideias acerca do fenômeno essencialmente humano (homem enquanto 
agente geológico) começaram a ser difundidas a partir da década de 1990, destacando-se 
as contribuições de Oliveira (1994) e Peloggia (1996).Peloggia (2005) resume o termo 
morfotecnogênese como processo resultante das ações humanas sobre as formas de 
superfície terrestre. 
Entender a situação do riacho Água Fria no contexto da morfotecnogênese requer 
atenção a fatos históricos. Sendo assim, de acordo com o historiadorcodoense João 
Batista Machado, em entrevista citada por Leal (2015),até a década de 1930 esseriacho 
era caudaloso e dividia Codó em cidade alta e cidade baixa;durante muitos anos, foi 
importante recurso hídrico para a cidade, mas com a canalização/ impermeabilização de 
alguns trechos, por intervenções morfotecnogênicas (Figura 01)associadas à intensa 
urbanização, ele praticamente desapareceu, dando lugar ao escoamento de esgotos in 
naturae à deposição de resíduos sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atualmente, Codó apresenta sérios problemas de drenagem das águas pluviais, os quais 
se tornam mais evidentes durante o período chuvoso, quando várias ruas são inundadas 
e se transformam em canais de escoamento. Depoimentos de moradores das áreas de 
influência direta do riacho Água Fria atestam que no período das chuvas alagamentos são 
comuns em ruas do bairro Codó Novo, causando transtornos à população. Percebe-se 
que os moradores das áreas que alagam são conscientes dos problemas relacionados 
aos resíduos sólidos lançados no riacho, fato também constatado por Trindade (2013). 
Considerando os relatos de antigos moradores das imediações do riacho, foi possível 
encontrar áreas de nascente, localizadas no bairro Nova Jerusalém, onde características 
naturais ainda predominam (lat.: 04.46635°S; long.: 043.90472°W; altitude: 86m); essa 
informação é relevante para ações com foco na conservação das áreas remanescentes 
do riacho. Sob essa óptica, cabe mencionar que um idoso de 72 anos, morador do bairro 
supracitado, desenvolve atividades de conservação dessa área de nascente desde 2008, 
quando iniciou um processo de recuperação ambiental. 
 
 

Figura 01: Trechos do riacho Água Fria, submetidos à morfotecnogênese, 

Com destaque para o escoamento de esgotos in naturae resíduos sólidos 

Fonte: dados de pesquisa 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Conclui-se que as intervenções morfotecnogênicas, assim como certo descaso do poder 
público e da sociedade civil, são fatores intrinsecamente associados aos impactos 
ambientais observados ao longo do sistema fluvial. Os efeitos deletérios da urbanização 
descontrolada e intensa prejudicam tanto a dinâmica do riacho e ecossistemas 
associados quanto a vida das populações humanas que habitam no entorno do fluxo 
hídrico. O lançamento de esgotos in naturae resíduos sólidos faz com que o riacho 
praticamente desapareça, dando lugar a vários tipos de degradação socioambiental.  
Um conjunto de fatores relacionados à ausência, ineficácia e ineficiência de políticas 
públicas, falta de investimentos sérios em infraestrutura básica, e falta de sensibilidade da 
população, é responsável pelos transtornos que ocorrem principalmente por ocasião do 
período chuvoso. 
Enfim, a título de sugestões, destacam-se as seguintes propostas de ações integradas: 
planejamento e execução de intervenções contínuas em educação ambiental, com ênfase 
sobre gerenciamento de resíduos sólidos e conservação de recursos hídricos; processos 
de recuperação dos trechos do riacho que não foram submetidos à impermeabilização, 
destacando-se a manutenção e/ou plantio de vegetação nativa no entorno das margens e 
áreas de nascente; tratamento dos efluentes antes de serem lançados sobre o leito fluvial; 
início e/ou conclusão de obras infraestruturais capazes de minimizar os problemas 
intensificados durante a época chuvosa; licenciamento e monitoramento constante de 
atividades potencialmente capazes de causar danos aos sistemas ambientais da 
microbacia hidrográfica, considerando especialmente as escalas local e regional dos 
impactos. 
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Resumo: Objetivou-se com este trabalho determinar os parâmetros das equações de Intensidade, Duração 
e Frequência (IDF) para as cidades de São Luís e Codó, localizadas no estado do Maranhão. Na realização 
deste trabalho foram utilizados dados das estações pluviométricas disponíveis no banco de dados da 
Agência Nacional de Águas (ANA). Para cada estação foram obtidas as séries de precipitações máximas de 
um dia, para os períodos de retorno (TR): 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos, pelas distribuições de probabilidade 
Gumbel, Pearson III, Log-Pearson III, Log-Normal II e III. Em seguida realizou-se a desagregação da 
precipitação de um dia em intervalos menores. Posteriormente foram determinadas para cada estação os 
parâmetros k, a, b, e c da equação de intensidade-duração-frequência por regressão múltipla não-linear, 
pelo método de interação de Gradação Reduzida Generalizada Não Linear. As equações geradas 
apresentaram um bom ajuste aos dados com valores de r

2
 acima de 0,99 para as duas cidades. 

Palavras–chave: Precipitação Máxima, Estações Pluviométricas, Equação IDF.  

 
INTRODUÇÃO 
 
As chuvas intensas, conhecidas também como chuvas extremas, são capazes de provocar 
grandes prejuízos tanto em áreas urbanas como em áreas rurais. Assim, as precipitações intensas 
são aquelas que em um pequeno espaço de tempo apresentam uma grande lâmina precipitada 
(SILVA et al., 2003). De tal modo, a caracterização da variabilidade temporal das chuvas intensas, 
ao longo de sua duração, é imprescindível para quantificar e monitorar o escoamento superficial 
em determinadas áreas, além de definir o volume de água a ser utilizada em um projeto (Beijo et 
al., 2002;  Auxilia na construção de obras hidráulicas e  manejo e conservação do solo e da água 
(Cecílio et al., 2009; Aragão et al., 2013). Para a caracterização das precipitações é necessário o 
conhecimento de três parâmetros: a intensidade, a duração e a frequência. Essa relação é 
denominada de curvas Intensidade-Duração-Frequência (IDF) ou equação de chuvas intensas, 
sendo esta a principal forma de caracterizar a relação dessas grandezas. As equações empíricas 
(IDF) são derivadas a partir de dados pluviométricos em cada estação são validas somente para o 
local da estação do qual os dados pluviométricos foram obtidos. Portanto, percebe-se que o 
estudo e conhecimento dos parâmetros hidrológicos são importantes para a elaboração de 
projetos e relatórios ambientais, pois são estes parâmetros que auxiliam no diagnóstico do meio 
físico e prestam subsídio para medidas mitigadoras, no caso das questões de impactos 
ambientais. Desta forma, neste trabalho objetivou-se a determinação dos parâmetros das 
equações IDF para as cidades de São Luís e Codó, Maranhão. 
 

METODOLOGIA 
 
Foram utilizados dados coletados por duas estações pluviométrica localizadas nos município 
Codó e São Luís (MA) disponíveis no banco de dados da Agência Nacional de Águas (ANA), no 
sítio eletrônico Hidroweb. Primeiramente foi realizada a análise de consistência das séries de 
dados de cada estação e em seguida obtidas as séries de precipitação máxima de um dia, para os 
seguintes períodos de retorno (TR): 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos. As distribuições de probabilidade 
utilizadas foram: Gumbel; Log-Normal II e III; Pearson III; Log-Pearson III (Tucci, 2001), sendo que 
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para cada estação foram selecionadas as precipitações máximas em que os dados da série 
apresentaram maior aderência ao modelo probabilístico, isto é, considerando o modelo de 
distribuição que apresentou menor erro padrão. Todas estas etapas foram realizadas com auxílio 
do software SisCAH. De posse dos valores das séries de precipitação máxima de um dia para 
período de retorno, realizou-se a desagregação da precipitação de um dia em intervalos menores 
de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 360, 480, 600, 720 e 1440minutos utilizando-se os coeficientes do 
método de desagregação da chuva proposta por CETESB (1979). Posteriormente a desagregação 
das chuvas de um dia em intervalos menores, foram ajustados para cada estação os parâmetros 
K, a, b, e c das equações de intensidade-duração-frequência (Eq. 1).  

c

a

b)+(t

TR)(K
=Im


      (1) 

Onde, 
Im– intensidade máxima média de precipitação, mm h-1;TR – período de retorno, anos;t– duração 
da precipitação, min; e K, a, b, e c– parâmetros ajustados com base nos dados pluviométricos da 
localidade. 
O ajuste dos parâmetros da equação IDF foi realizado por meio de regressão múltipla não linear, 
pelo método de interação de Gradação Reduzida Generalizada (GRG) Não Linear, com avaliação 
do ajuste realizada pela correlação de Pearson (r) ao quadrado (r2) (Eq. 2). Também foi realizada 
a avaliação do ajuste dos parâmetros pela equação de regressão dos dados observados em 
relação aos dados estimados, observando neste caso o coeficiente angular da reta. 

)y-(y)x-(x

)y-(y   )x-(x
 =r





∑

∑
(2) 

em que, 

x – valores observados; x – valores médios observados; y – valores estimados; e 

y – valores médios estimados. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os valores das precipitações máximas observadas para cada estação são apresentados na 
Tabela 2, de acordo com o modelo probabilístico em que os dados da série apresentaram maior 
aderência, pode se observar que a estação 00244006 apresentou os maiores valores de 
precipitação para todos os períodos de retorno analisados. 
 
TABELA 2. Valores das chuvas máximas (mmh-1) de um dia para diferentes períodos de retorno 

Município Código 
Período de retorno em anos 

5 10 15 25 50 100 

São Luís 00244006 131,21 153,09 165,17 179,95 202,09 223,05 

Codó 00443007 98,46 111,41 117,41 125,10 134,82 144,21 

 
O ajuste dos parâmetros (K, a, b e c) da equação IDF apresentou bons ajustes com r2 superior a 
0,99 (Tabela 3). Todos os parâmetros da IDF apresentaram variação de uma estação para outra, 
resultados semelhante aos encontrados por Aragão et. al., (2013).  Silva et al., (2002) também 

constatou variação nos valores dos parâmetros de ajuste (k, a, b, c) onde o valores de r2 foram 
superiores a 0,99. O parâmetro K apresentou a maior variação, enquanto que o parâmetro a 
apresentou a menor variação entre as estações. Essa variação pode ser atribuída principalmente 
à distribuição das chuvas, sendo que nas regiões onde apresentam maiores valores precipitados 
também apresentam maiores valores do parâmetro k, tendo o parâmetro a comportamento inverso 
ao parâmetro k (Aragão et al., 2013). 
 
 
TABELA 3. Valores dos parâmetros (k, a, b e c) da IDF ajustados para São Luís e Codó, MA. 
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Município Código k A b c r2 

São Luís 00244006 1323,95 0,17711 12,7185 0,7751 0,9987 

Codó 00443007 1092,926 0,12738 12,9326 0,7771 0,9986 

 
Nas figuras 1A e 1B, pode ser observado o ajuste dos valores de intensidades máximas 
estimados com as equações IDF ajustadas nesse trabalho e os valores obtidos a partir dos dados 
observados para cada estação, os resultados evidenciam o bom ajuste das equações, tendo em 
vista que quando se comparou os dados estimados com os dados obtidos das series 
pluviográficas, observa-se que há uma grande correlação entre esses valores, com r2 superior a 
0,99.  

 
Figura 1. Comparação entre os valores de intensidades máximas estimadas (Estimada) com os 
valores das equações IDF ajustadas nesse trabalho e os valores de intensidades obtidas a partir 
dos dados observados (Observada) para cada estação: (A) São Luís; e (B) Codó. 
 
CONCLUSÕES 
 
As equações IDF geradas apresentaram um bom ajuste aos dados observados com valores de r2 
acima de 0,99 para as duas cidades, São Luís e Codó do Maranhão. 
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Resumo: O estudo de voçorocas têm se tornado essencial para o planejamento do uso dos recursos 
naturais, principalmente o solo e água. Este artigo tem como pressuposto conhecer a dinâmica do processo 
erosivo no que se diz respeito à evolução da voçoroca na comunidade Boqueirão dos Vieiras, em Codó-MA 
visando propor um planejamento bem como medidas preventivas e mitigadoras que minimizem a sua 
contenção. A metodologia adotada constitui de levantamento bibliográfico, visitas ao local e medidas 
preventivas para recuperação de voçorocas. Os resultados mostraram que um dos fatores que ocasionaram 
à degradação foram os fatores químicos, físicos e biológicos, pois a falta de estrutura do solo, a ausência de 
vegetação e de matéria orgânica, fez com que o solo se tornasse vulnerável às possíveis degradações, 
comprometendo assim a produtividade agrícola e, consequentemente o meio ambiente. Ademais, é 
necessário um estudo aprofundado sobre as características físicas, químicas e biológicas e a ação 
antrópica no solo da região.  
Palavras-chave: Erosão, Ação antrópica, Planejamento ambiental e Boqueirão dos Vieiras. 
 

INTRODUÇÃO 

 
Para Ferreira (2005) as voçorocas começam em qualquer depressão do terreno, para 
onde afluem as águas da enxurrada e em função de seu volume e velocidade possuem 
grande força erosiva. Para a agricultura os efeitos da erosão tornam-se drásticos, pois 
com o solo total ou parcialmente degradado esse dano reflete diretamente na produção 
vegetal. Todavia, quando o homem atua como agente acelerador, por meio de práticas 
que desequilibram as condições naturais, há a remoção de grande massa de material em 
um curto período de tempo. Nesse caso, a erosão é denominada de acelerada 
(BIGARELLA, 2007).  
Partindo dessa premissa, são necessários estudos aprofundados, no que se diz respeito 
ao uso e manejo de forma racional e sustentável dos recursos naturais, uma vez que, esta 
pesquisa visa buscar subsídios para a contenção da problemática relacionada a 
voçorocas. 
Destarte, o presente trabalho tem como pressuposto conhecer a dinâmica do processo 
erosivo no que se diz respeito à evolução da voçoroca no Boqueirão dos Vieiras, na 
microrregião dos Cocais, em Codó-MA visando propor um planejamento e medidas 
preventivas e mitigadoras, capazes de conter os avanços da erosão naquela localidade.  
 

METODOLOGIA 
 
A erosão em estudo está localizada em uma região acidentada na comunidade Boqueirão 
dos Vieiras, município de Codó-MA, situado no leste maranhense, com as coordenadas 
geográficas de 4º 26’ 51’’ Sul, 43º 52’ 57’’ Oeste e com altitude de 40 m. 
Galvão (1955) identificou dois tipos de clima no município de Codó: o Am, "quente e 
úmido de monções, com forte precipitação anual, que se interpõe à existência de um curto 
período seco de primavera", e o Aw, "tropical úmido, que apresenta uma estação seca 
muito nítida no inverno". O solo da área é classificado como Neossolo Quartzarênico. 
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A pesquisa aconteceu durante os meses de março e abril de 2014. Como procedimentos 
metodológicos foram feitos levantamentos bibliográficos e visitas de campo, com o intuito 
de observar a área degradada, identificação e localização do processo erosivo, já 
transformado em voçoroca, os diferentes fatores que as ocasionaram esta ação antrópica, 
além de um registro fotográfico da área em estudo. Assim sendo, pretendeu-se expor a 
dimensão em que se encontra a atividade erosiva, buscando subsídios para minimização 
e/ou contenção da mesma. Diante disso, a problemática foi analisada e apontaram-se os 
mecanismos que eventualmente contribuíram de forma significativa para a sua evolução. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Com a investigação da pesquisa, observou-se na área estudada um tipo de solo fraco, no 
qual havia uma pequena intensidade de erosão em sulco, formada a partir da 
concentração do escoamento superficial nas pressões da superfície do terreno. A 
suscetibilidade do solo à erosão em sulcos está associada ao preparo do solo. No solo 
que apresentava uma estrutura muito fraca, a intensidade de erosão era mais forte, a qual 
ocasionou voçorocas no solo e assoreamento em alguns córregos presentes na 
comunidade Boqueirão dos Vieiras-MA, como demonstra a figura 01 abaixo. 

 
Figura 01: a), b) e c) panorama da área degrada no Boqueirão dos Vieiras, Codó-MA. 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

Um dos fatores mais visíveis que ocasionaram a degradação dos solos foram os fatores 
químicos e, principalmente, os físicos e biológicos, pois a falta de estrutura do solo, a 
ausência de vegetação e de matéria orgânica, fez com que o solo se tornasse vulneráveis 
as possíveis degradações, provocando assim o impacto da produtividade agrícola e, 
consequentemente, o meio ambiente. Considera-se área degradada àquela que, após 
distúrbio, teve eliminados os seus meios de regeneração natural, apresentando baixa 
possibilidade de recuperação sem a intervenção humana. (CARVALHO, 2000). 
As visitas de campo realizadas permitiram inferir que as causas que contribuíram para o 
surgimento da voçoroca se justificam por ser uma área muito antropizada, com intensa 
atividade agrícola tanto a montante quando na jusante.  
Neste sentido para Andrade; Portocarrero e Capeche (2005) “o controle dos 
voçorocamentos consiste em realizar a sua estabilização ou evitar que cresça tanto em 
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largura ou em profundidade”, entretanto, se tal procedimento não for possível, segundo os 
mesmos autores, devem-se adotar métodos que controlem a velocidade da água que 
escorre sobre a mesma. 
Cada uma dessas medidas possui um papel específico, mas é o conjunto de práticas 
preventivas que permitem que se chegue mais próximo possível do controle do problema. 
Pensando nisso, esse controle deve obedecer a um planejamento agrícola que englobará 
todos os elementos envolvidos: tipo de solo, clima, relevo, pluviosidade e etc. Partindo 
desse pressuposto, é que se define uma prática conservacionista. 
O planejamento conservacionista visa obter o máximo de rendimento da terra por unidade 
de área plantada, proporcionando o desenvolvimento socioeconômico do produtor rural e 
sua família, assim como a conservação e preservação dos recursos naturais da 
propriedade agrícola. 
No controle do processo erosivo, deve-se isolar a área de estudo, impedindo que ela seja 
frequentada por animais e permitindo o crescimento espontâneo de vegetais. Dessa 
forma, aumenta a infiltração de água no solo e diminui o escoamento superficial. Os 
fatores que influenciam a infiltração de água no solo interferem também no escoamento 
superficial resultante. De modo geral, sob uma intensidade constante de chuva, a 
infiltração e o escoamento superficial são processos antagônicos: à medida que um 
diminui (infiltração) o outro aumenta (escoamento), até atingirem certo equilíbrio dinâmico 
(estabilização). Segundo Pruski et al., (2003), a cobertura e os tipos de uso do solo, além 
de seus efeitos sobre as condições de infiltração da água no solo, exercem importante 
influência na interceptação da água advinda da chuva. 

 

CONCLUSÕES  
 

A degradação do solo na comunidade Boqueirão dos Vieiras-MA tem-se tornado uma 
das preocupações ambientais, uma vez que, geralmente, à contaminação interfere no 
ambiente global da área afetada (solo, águas superficiais e subterrâneas, ar, fauna e 
vegetação), podendo mesmo estar na origem dos problemas de saúde pública. Ademais, 
as voçorocas presentes na área em estudo, apresentam incontestáveis problemas ao 
meio ambiente. Alternativas para prevenção devem ser tomadas para conter o avanço 
e/ou recuperar a área em estudo afetada. Partindo dessa premissa, é necessário um 
planejamento, além de um estudo aprofundado sobre as características físicas, 
biológicas e antrópicas da região. Através de um bom planejamento, é possível prevenir 
eventuais ocorrências agravadas pelo conjunto da ação antrópica em áreas suscetíveis 
aos agentes erosivos. 
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar e diagnosticar o estado de conservação do riacho 
Palmeirinha no município de Bom Jesus, Sul do Piauí e propor sugestões para recuperação e conservação 
do mesmo. Elaborou-se um mapa de uso e ocupação do solo da microbacia, corroborado com um método 
de estudo do tipo observacional descritivo no qual foram realizadas sequenciais visitas à área de estudo 
com avaliações e diagnósticos sobre suas condições ambientais. Os resultados evidenciam 22% de 
ocupação e uso do solo na microbacia em estudo, bem como a constatação de algumas perturbações 
ambientais às margens do riacho, como desmatamento para a ocupação urbana, implantação de cercas e 
pastagens, principalmente para contenção de bovinos, além de acúmulo de lixo, assoreamento e erosão.  
Palavras-chave: Preservação, Bacia Hidrográfica, Impactos Ambientais. 
 

INTRODUÇÃO 
 
O uso e ocupação do solo às margens de um curso d’água ocasionam adversos e 
intensos impactos aos meios, muitas vezes irreversíveis, pois se configuram como 
consequência das alterações decorrentes da urbanização desordenada e 
empreendimentos. Mesmo protegidas pelas disposições legais existentes, as Área de 
Preservação Permanente continuam sendo impactadas e reduzidas, aumentando o 
estado de degradação ambiental especialmente do ecossistema urbano. Este traz marcas 
profundas da intervenção humana (Bastos e Freitas, 2004). A vegetação ciliar em 
microbacia valoriza e contribui para que seus atributos sejam preservados, além de 
exercer função direta como elemento paisagístico e agregar os benefícios já reconhecidos 
na amenização climática, controle da poluição, abrigo da fauna, oportunidade de lazer, 
convivência social e bem estar às populações. Nos últimos anos os recursos hídricos vêm 
sendo modificados pela ação antrópica, resultando em alterações nas características e 
disponibilidade de água, sendo notória a necessidade crescente do monitoramento na 
qualidade da água, de forma a não comprometer seu aproveitamento múltiplo e minimizar 
os impactos negativos causados. Muitas espécies de água doce estão sendo ameaçadas, 
devido principalmente, ao desmatamento, com vistas à abertura de novas fronteiras 
agropecuárias, urbanização, causando diminuição do volume de água e danos por 
contaminação (Braga et al., 2006). A região Sul do Piauí vem crescendo com o aumento 
da urbanização e desenvolvimento do setor agrícola, sendo região de forte influência no 
agronegócio, sobretudo na produção de grãos em monoculturas e alta mecanização, o 
que gera impactos ambientais negativos em muitas das bacias hidrográficas da região. 
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi de avaliar e diagnosticar o estado de 
conservação da microbacia do Riacho Palmeirinha, em Bom Jesus, Piauí. 

 
METODOLOGIA 
 
A microbacia do Riacho Palmeirinha faz parte do município de Bom Jesus-PI, é uma área 
pública que apresenta vegetação de transição Cerrado-Caatinga, sendo assim, 
caracterizada pela presença de arbustos espaçados, troncos e galhos retorcidos e casca 
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grossa, com solo recoberto por gramíneas (em épocas chuvosas) e outras plantas 
rasteiras, além da vegetação arbustiva, que perde as folhas no período de seca. As 
principais características da região são às serras, onde o solo geralmente é de cor 
avermelhada, constituído de arenitos grosseiros a médios, às vezes, nota-se a presença 
de conglomerados de rochas e pedras amarronzadas ou escuras às margens do córrego 
(LIMA, 2010). O método de estudo utilizado para atingir o objetivo proposto, foi o 
observacional descritivo, no qual foram realizadas constantes visitas à área de estudo, 
análises e anotações das condições ambientais do local e a elaboração do mapa de uso e 
ocupação do solo. Para delimitação da bacia, foi utilizado um Modelo Digital de Elevação 
Hidrologicamente Consistente (MDECH), onde foi possível gerar processos hidrológicos 
da bacia permitindo identificar suas características morfo-métricas. A imagem RGB, foi 
obtida junto à base de dados do sítio eletrônico do Google Earth, referente à data de 4 de 
junho de 2011. Em seguida foi executada a classificação não supervisionada. Nesse 
processo foi utilizado o classificador da Máxima Verossimilhança, considerando apenas 
duas classes: Vegetação (Áreas com componente arbóreo) e Antrópico (Áreas que estão 
com solo exposto, perímetro urbano e escarpa da serra). Todo o pós-processamento foi 
realizado no software ArcGis 10.0. Para a definição das classes analisadas foram 
selecionadas diferentes feições, escolhidas de acordo com sua resposta espectral.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os resultados a partir das imagens de satélite em composição RGB e do Modelo Digital 
de Elevação (MDE) foram possíveis gerar o mapa de intensidade de uso e ocupação do 
solo, conforme representado na figura 1.  
  

 

Figura 1. (A) Mapa de localização, Imagem RGB, utilizada na classificação da imagem (B) Mapa de uso e ocupação do 

solo, da bacia do riacho Palmeirinha, Bom Jesus-PI. 

 
A área da bacia estudada corresponde a 6.083,12 ha, dos quais, apresentou-se uma área 
de 4.686,04 ha de floresta preservada, e 1.397,08 há de área com algum tipo de 
antropização. Através do diagnóstico ambiental realizado em campo, verificou-se que 
houve o desmatamento para a ocupação urbana às margens do riacho Palmeirinha, 
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refletida pelo avanço da população em direção ao corpo aquático devido o crescimento 
urbano desordenado da cidade de Bom Jesus sem planejamento, como ilustrado na figura 
2. A ocupação do solo por pastagens provoca a compactação do mesmo acarretando a 
diminuição do fluxo nos cursos d’água, assim como encontrado nos trabalhos de 
Zanzarini e Rosolen (2008), e como consequência imediata da ação da circulação do 
gado às margens de córregos foi à erosão e consequente carregamento de materiais. 
Diagnosticou-se ainda o acúmulo de lixo e resíduos sólidos em diversos nos pontos de 
maiores visitação turísticos na microbacia. 
 

 

Figura 2. (A) Verificação do crescimento urbano desordenado em direção ao corpo aquático. (B) Verificação do 
desmatamento para implantação de pastagens. (C) Alta concentração de lixo na microbacia. (D) Detecção do 

Assoreamento nas margens do riacho. 

 
CONCLUSÕES  
 
Faz-se necessário o desenvolvimento de medidas efetivas de intervenção socioambiental, 
realizadas pelo poder público do município e órgãos ligados à proteção do meio ambiente, 
em vista que 22,96% da vegetação nativa da microbacia já estão antropizadas, e que os 
principais pontos do riacho existem perturbações ambientais provindas de lixos, pecuária, 
assoreamento e urbanização. 
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