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1 APRESENTAÇÃO 

A Semana Ambiente em Foco (SAmF) foi concebida, em 2014, como contribuição da 

UFMA/Codó à indiscutível necessidade de reflexão e ação sobre os complexos problemas 

socioambientais reproduzidos tanto a nível municipal quanto regional. A primeira edição teve como foco 

a articulação entre educação, políticas públicas e interdisciplinaridade. Em 2015 o evento teve como eixo 

central a integração entre recursos hídricos, educação ambiental e políticas públicas. Nesse sentido, a 

SAmF tem se destacado como iniciativa acadêmica cujas bases assentam-se sob os princípios da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade.  

O objetivo da III SAmF foi colocar em pauta a conservação da biodiversidade e suas conexões 

diretas com as desigualdades socioambientais e as políticas públicas, evidenciando o papel central da 

educação ambiental nos processos de gestão participativa e descentralizada dos bens ambientais. Assim 

como nas edições anteriores, considerou-se fundamental envolver escolas da educação básica no evento, 

concebido a partir de diretrizes que apontam para a urgente necessidade de ações contínuas e sistemáticas 

de educação ambiental. 

Alguns desdobramentos jurídicos do art. 225 da Constituição Federal de 1988 subsidiaram as 

atividades, como a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/81), o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza (Lei 9.985/2000) e a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 

9.795/99). 

Nessa edição, os cursos de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas - História e de 

Licenciatura Interdisciplinar Ciências Naturais - Biologia, bem como o Grupo de Pesquisa e Ensino de 

Ciências Humanas (PEnCiH) e o Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências Naturais (GPECN) 

trabalharam integrados para fortalecer as atividades do evento. Também merece destaque a colaboração 

dos subprojetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), vinculados aos 

cursos de graduação da UFMA/Codó. 

É com grande satisfação que tornamos públicos, por meio deste documento, todos os trabalhos 

apresentados durante o evento, os quais devem servir à sociedade, especialmente à maranhense, como 

direcionamentos para ações capazes de contribuir efetivamente para a transformação positiva da realidade 

dos sistemas socioambientais em diferentes escalas geográficas. 

A coordenação do evento agradece a todas as pessoas e instituições que colaboraram, direta ou 

indiretamente, para a concretização da III SAmF. 

 

Cordialmente, 

Profa. Ma. Fabiana Pereira Correia 

Coordenadora Geral da III SAmF 
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2 PROGRAMAÇÃO 

03/10/2016 (Segunda-feira) 
10h-12h: Credenciamento 

14h - 18h: Credenciamento 

19h-21:30h: Solenidade de abertura 

Palestra 01- Fitodiversidade no Maranhão e Brasil 

Palestrante: Prof. Dr. Elidio Armando Exposto Guarçoni 

(UFMA/Bacabal) 

Mediador: Prof. Me. Eduardo Oliveira Silva (UFMA/Codó) 

 

04/10/2016 (Terça-feira) 
08h-10h: Cinema socioambiental; oficinas 1, 5, 12, 15; minicursos 

A, D, I 

10h - 12h: Oficinas 1, 5, 13, 15; minicursos A,D, I 

14h-18h: Minicursos B, C, E, F, G, H, K 

19h-21h:30min: Mesa-redonda 1 - Biodiversidade, conflitos 

socioambientais e políticas públicas 

Expositores: Profa. Dra. Fernanda Cunha de Carvalho (UFMA/ 

Pinheiro) 

Sérgio Lopes Serra (Analista Ambiental/ SEMA-MA) 

Mediador: Prof. Dr. Alex de Sousa Lima  

05/10/2016 (Quarta-feira) 
08h - 10h: Cinema socioambiental; oficinas 2, 6, 15, 16, 17; 

minicursos A, D, I 

10h - 12h: Oficinas 2, 7, 17; Minicursos A, D, I 

14h - 18h: Minicursos B, C, E, F, G, H, K 

19h - 21h:30min: Palestra 2 – Contraste entre florestas de Terra 

Preta de índio e Terra Não-Preta do sul e centro da Amazônia 

brasileira 

Palestrante: Prof. Me. Edmar Almeida de Oliveira 

(UNEMAT/Bionorte) 

Mediador: Prof. Me. Eduardo Oliveira Silva 

 

06/10/16 (quinta-feira) 
8h-10h: Cinema socioambiental; oficinas 3 e 8; minicurso J 

10h-12h: oficinas 3, 9; minicurso J 

14h -18h: Comunicações orais 

19h-21h:30min: Mesa-redonda 2 - Educação Ambiental no 

Maranhão e em Codó: desafios, avanços e perspectivas 

Expositores: Cleire Monteiro Almeida (Supervisora de 

Comunicação Socioambiental/ SEMA-MA) 

Profa. Eliane Oliveira de Abreu (SEDUC-MA)  

Profa. Ma. Francisca Inalda Oliveira Santos (IFMA/Codó) 

Prof. Eduardo Almeida (Rede municipal de Educação/ Caxias-MA). 

Mediador: Prof. Dr. Dilmar Kistemacher (UFMA/Codó) 

07/10/2016 (sexta-feira)  
8h-10h: Cinema socioambiental; oficinas 4,10,14; minicurso J 

10h -12h: oficinas 4,11,14; minicurso J 

14h -18h: Banners 

19h-21h30min: Mesa-redonda 3 - Desigualdades socioambientais, 

saúde e políticas públicas 

Expositoras: Profa. Dra. Zulimar Márita Ribeiro Rodrigues 

(UFMA/São Luís) 

Profa. Dra. Silvia Cristianne Nava Lopes (UFMA/Pinheiro) 

Mediadora: Profa. Ma. Anne Caroline Nava Lopes (UFMA/Codó) 

 

MINICURSOS 
A: Os olhares sobre a Terra como reconquista do humano 

B: Tanatologia, questões socioambientais e políticas públicas 

C: Paisagem e Patrimônio 

D: Educação ambiental: políticas curriculares e práticas 

pedagógicas 

E: Ecofeminismo e educação ambiental 

F: Noções Básicas de programas de geoprocessamento e GPS: 

elaboração de mapas básicos para estudos ambientais 

G: Geotecnologias aplicadas ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

H: Governança da água e gestão dos recursos hídricos no Maranhão 

I: Morfometria geométrica e noções de ecomorfologia: teoria e 

prática 

J: Métodos de preparação, etiquetagem, conservação e identificação 

de ordens de insetos 

K: Taxonomia e ecologia de Bromeliaceae 

 
OFICINAS 

 

1:  Gincana ambiental 

2: Pufe reciclável 

3: Artesanato com cartelas de ovos  

4: Trilha ecológica 

5: Hip Hop: cultura negra em movimento  

6: Concepções da cultura do reggae no Maranhão: vislumbrando raízes de influências e tradição musical 

7: Práticas de subsistência desenvolvidas no município de Codó: um resgate cultural 

8: Práticas educativas para a formação de sujeitos ecológicos: a ludicidade como uma alternativa sustentável 

9: Jardins medicinais suspensos: contextualizando saberes tradicionais x saberes científicos 

10: A higiene corporal como vetor de alfabetização cientifica: estratégias para reconhecimento e precauções com corpo e mente na 

adolescência 

11: Sustentabilidade como tema gerador para formação de sujeitos ecológicos 

12: Experimentação em ciências naturais a partir do tema alimentação 

13: Práticas lúdicas para trabalhar linguagem científica: aprendendo a gostar de ciências da natureza 

14: Química ambiental das águas: uma proposta para a reciclagem de óleo vegetal residual 

15: Alho no controle biológico de pragas 

16: Aprendendo a construir uma horta orgânica caseira com materiais alternativos 

17: Demonstração de experimentos bromatológicos do sistema digestório 
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3 TRABALHOS 

 

3.1 Modalidade Banner 

 

3.1.1 HERBÁRIO MARANHÃO CONTINENTAL (MACO) – dados da coleção 

 

Viana, Wellen Rodrigues
 1,

*; Silva, Francilene Carlota da 
1
; Sousa, Aline Lima

1
;  

Guarçoni, Elidio Armando Exposto
2 

 

1 
Graduanda de Ciências Naturais-Biologia, Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal 

2  
Prof. Adjunto, Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal, Coordenação de Ciências Naturais 

* Autor para correspondência: wellenrodriguesviana@hotmail.com 
 

Resumo 

Herbários servem de fonte para estudos taxonômicos e de educação ambiental, além de registrar a flora de 

uma região ao longo do tempo. Com o intuito de criar mais uma coleção biológica, o presente estudo tem 

como objetivo principal organizar o Herbário da Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal, 

possibilitando que estudos botânicos sejam realizados dentro da UFMA-Bacabal e em parceria com outras 

instituições. Para tanto, a coleção presente no acervo foi devidamente identificada, informatizada e 

organizada segundo as famílias presentes no sistema de classificação APG. A coleção conta com 1.702 

exsicatas/unicatas que representam a flora de Minas Gerais e do Maranhão. A coleção presente no acervo 

está sendo devidamente identificada, informatizada e organizada segundo a ordem alfabética. Os 

espécimes são montados em cartolina, etiquetados e recebem número de tombo. O acervo conta com 

cerca de 1217 espécimes identificadas a nível de família e 283 espécimes sem nenhuma identificação. As 

famílias mais representativas do acervo são Fabaceae (108 espécimes), Bromeliaceae (68 espécimes) e 

Cyperaceae (59 espécimes). O Herbário MACO está apto a receber novas exsicatas e cumprir seu papel 

junto à comunidade científica. 

 

Palavras-chave: Maranhão; biodiversidade; taxonomia; educação ambiental. 

 

 Introdução 
 

O Brasil é considerado um país com uma das maiores biodiversidades do planeta. Essa 

biodiversidade constitui patrimônio científico, cultural e econômico que precisa ser estudado e explorado 

de maneira sustentável (Peixoto et al. 2006).  

Desta forma, os herbários ganham em importância enquanto coleções botânicas, compostas por 

espécies de plantas conservadas e organizadas de maneira sistemática, provenientes de diversos tipos de 

ecossistemas, além de servir como registro e referência sobre o tipo de vegetação e a composição 

florística de uma determinada região (Machado & Barbosa 2010). 

Assim, herbário é uma coleção científica de plantas prensadas e secas, ou parte destas (ramos com 

folhas, flores e/ou frutos), ou de fungos, servindo como fonte estudos botânicos (Fidalgo & Bononi 1984). 

Os materiais botânicos para serem arquivados (tombados) em herbários devem ser: coletados e 

identificados por meio de etiquetas, onde conste em geral o nome da família, nome da espécie, localidade 

detalhada de coleta, observações importantes, data e coletor com número de coleta. 
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Os herbários têm como objetivos apoiar estudos na área da botânica e suas correlatas, sejam eles na 

descoberta de novas espécies, registrar todos os caminhos percorridos pelos coletores (alunos, botânicos, 

pesquisadores e especialistas), servir como acervo para documentação científica de pesquisas sobre a 

flora, vegetação ou comunidades de fungos e, ao mesmo tempo fornecer material de análise para 

pesquisas e como guia aos estudantes e demais usuários da área (Fidalgo & Bononi 1984).  

Herbário é uma coleção dinâmica, que muitas vezes envolve o intercâmbio entre coleções que 

envolvem doações de duplicatas e processa-se de um herbário para outro. Assim, o herbário serve de 

fonte aos estudos de cada espécime, havendo a possibilidade de realizar diversas comparações e avaliar 

variações intraespecíficas e interespecíficas além possibilitar o registro sobre a vegetação e flora de uma 

determinada região. 

Por essa razão, este estudo visa a divulgação da coleção do herbário MACO para a comunidade 

externa a UFMA-campus Bacabal. 

 

Metodologia 

 

O Herbário MACO pertence a Coordenação de Ciências Naturais da Universidade Federal do 

Maranhão – campus Bacabal. Possui atualmente uma coleção de 1.702 exemplares registrados e 

catalogados segundo o sistema de classificação do APG IV (2009), representando um importante 

referencial da flora do cerrado de Minas Gerais e do estado do Maranhão.  

O sistema de organização e de manutenção do herbário MACO segue uma ordem ou hierarquia 

alfanumérica: a priori incluiu plantas vasculares seguindo uma sequência evolutiva: Pteridófita, 

Gymnospermae e Magnoliophyta. Dentro de cada uma dessas divisões as famílias foram arranjadas em 

ordem alfabética, sendo alojados de forma organizada em armários de aço. As mesmas medidas são 

adotadas quando novas plantas são incorporadas na coleção.   

O herbário MACO necessita de cuidados especiais que visem a perfeita conservação das plantas. Os 

maiores inimigos dessas coleções são fungos e insetos que podem se proliferar rapidamente. A solução é 

manter a temperatura do ar do herbário em condições próximas a 20ºC.  

Anualmente o material é expurgado. O expurgo (desinsetização dos materiais e dos armários do 

herbário) é feito através do uso de pastilhas agrícolas para o expurgo de milho. Tal procedimento leva 

duas semanas para ser concluído.  

 Resultados e discussões 

A coleção botânica do herbário MACO começou a ser organizada no ano de 2013, durante as aulas 

de Botânica ministradas pelo prof. Elidio A.E. Guarçoni.  
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A princípio as coletas envolviam apenas a flora do campus Bacabal. Entretanto, com o interesse 

despertado por alguns alunos, as coletas foram ampliadas para todo o município, especialmente para as 

áreas úmidas. 

Essa coleção foi incrementada através de uma doação de exsicatas provenientes do cerrado de 

Minas Gerais. Posteriormente, coletas realizadas na RPPN ISAM-Mearim, em Pedreiras, também foram 

incorporadas a coleção do herbário MACO. 

Agora, a coleção do herbário MACO vem aumentando significativamente de tamanho, seja por 

coletas realizadas em excursões de campo durante as disciplinas, seja no desenvolvimento de pesquisas na 

área de Botânica e Ecologia vegetal. 

  Hoje, a coleção conta com 1.702 exsicatas/unicatas, distribuídas por seis armários, com 

representantes do cerrado de Minas Gerais e do estado do Maranhão. A coleção presente no acervo está 

devidamente identificada, informatizada e organizada segundo a ordem alfabética. Os espécimes são 

montados em cartolina, etiquetados e recebem número de tombo. O acervo conta com cerca de 1.217 

espécimes identificados até família e 283 espécimes sem qualquer identificação. As famílias mais 

representativas do acervo são Fabaceae (108 espécimes), Bromeliaceae (68 espécimes) e Cyperaceae (59 

espécimes).  

O herbário conta hoje com seis estagiários desenvolvendo projetos com Bromeliaceae e plantas 

aquáticas. 

 

Conclusões 

O herbário MACO apresenta uma coleção de grande importância para pesquisadores e estudantes 

de uma forma geral, pois mantém uma coleção representativa do continente maranhense, em especial da 

região do médio Mearim. Além disso, apresenta hoje a maior coleção da família Bromeliaceae do estado. 

Além disso, apresenta localização estratégica no estado, facilitando o acesso de pesquisadores de 

todas as regiões.  
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3.1.2 BIODIVERSIDADE DE FORMIGAS DE SERAPILHEIRA EM UM FRAGMENTO DE 

MATA DE COCAIS DO MUNICIPIO DE BACABAL – MA 
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Resumo 

A mata de cocais é uma formação florestal, característica da região nordeste brasileira, especialmente dos 

estados do Maranhão e Piauí. Muito pouco se conhece a cerca da diversidade de formigas desses 

ambientes. O objetivo desse trabalho foi avaliar a diversidade, a riqueza e a composição da mirmecofauna 

em uma área de mata de cocais do município de Bacabal- MA. Para isso, transectos foram instalados, e 

armadilhas de solo do tipo pitfall e isca de sardinha foram utilizados. As amostras foram triadas e as 

espécimes contadas e montadas em alfinetes entomológicos e até o momento identificadas em 

morfoespécies.  A composição, a riqueza da fauna de formigas, e a contribuição da Mata de Cocais para a 

diversidade da região neotropical serão discutidos. 

Palavras-chave: Mata de cocais; Formigas; Riqueza de espécies 

 

Introdução 

As formigas estão entre os insetos sociais mais abundantes (em numero de indivíduos e biomassa) 

encontrados, sobretudo, nas regiões tropicais da Terra (Wilson, 1987; Hölldobler & Wilson, 1994). As 

formigas, juntamente com os cupins, representam em torno de 75% da biomassa de todos os insetos (95% 

da biomassa dos insetos do solo) e 10% da biomassa animal como um todo (Wilson, 1993). As formigas 

desempenham um papel importante nos ecossistemas, elas estão envolvidas em inúmeras interações 

ecológicas com diversos outros organismos, além de desempenharem um papel crucial na sobrevivência 

ou no controle de muitas espécies.  

Atualmente, são conhecidas cerca de 14.000 espécies de formigas em todo o mundo. Essas 

espécies estão distribuídas em 22 subfamilias, com a grande maioria pertencente à Myrmicinae, 

Formicinae, Ponerinae e Dolichoderinae (AntWeb, 2016). 

Em função da diversidade do grupo, de sua grande plasticidade comportamental de sua densidade 

populacional elevada nas comunidades locais, as formigas exercem um importante papel na dinâmica do 

ambiente, sendo importantes no fluxo de energia e biomassa dos ecossistemas terrestre e na evolução da 

estruura de comunidade desses ecossistema como um todo (Hölldobler &Wilson 1990);Tobin,1995. 

Apesar de a diversidade de formigas está sendo estudada com frequência nos diferentes 

ecossistemas brasileiros (Adjaloo & Oduro, 2013; Campiolo, et al. 2015), pouquíssimos estudos vem 

sendo realizados em ambientes como Mata de Cocais, um tipo de vegetação genuinamente característica 

do nordeste brasileiro. Este trabalho teve com objetivo avaliar a diversidade, a riqueza e a composição da 
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mimercofauna de um fragmento de mata de cocais do município de Bacabal-Maranhão. Dados parciais 

são aqui apresentados. 

 

Metodologia 

As coletas foram realizadas no mês de maio (período chuvoso) em uma área de mata de cocais 

pertencente ao campus da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), campus Bacabal.  

As espécimes foram coletadas com armadilhas de solo do tipo pitfall e isca de sardinha. Na área 

de coleta foi traçado um transecto de 300 metros, onde foram instaladas 30 armadilhas do tipo pitfall 

contendo água e detergente, e 30 armadilhas do tipo isca de sardinha. As armadilhas permaneceram 

respectivamente por 48 e 1 hora em campo.  

As espécimes coletadas foram transportadas para o laboratório de Zoologia da UFMA- Campus 

Bacabal, onde foram acondicionadas em recipientes contendo solução alcoólica 70% (w/v), e em seguidas 

foram devidamente etiquetadas, triadas, contadas e identificadas ao menor nível específico possível.  

 

Resultados e discussões 

Um total de 1824 espécimes de formigas, distribuídas em seis subfamílias, 11 gêneros e 29 

morfoespécies, foi coletado com os dois tipos de armadilhas utilizadas nesse trabalho. A subfamília mais 

diversa foi Myrmicinae com quinze morfoespécies, seguida por Ectatomminae com quatro, Dorylinae, 

Formicinae e Pseudomyrmecinae com duas e Ponerinae com uma morfoespécie. A predominância da 

subfamília Myrmicinae pode ser explicada por esta ser a mais abundante entre todas as subfamílias de 

formigas, e adicionalmente, por as espécies pertencentes a esse grupo taxonômico serem extremamente 

adaptáveis aos mais diversos nichos ecológicos na região Neotropical (Fowler et al., 1991). Resultados 

semelhantes foram encontrados por Vargas et al., 2013 e Santos et al. 2006, amostrando diferentes áreas 

de Mata Atlântica.  É comum em estratos de serapilheira um maior numero de registro pra Myrmicinae do 

que para as demais subfamílias de formigas, o que foi demostrado também nesse trabalho.  

Entre as espécies identificadas, a mais abundante encontrada nesse trabalho está Solenopsis invicta 

com 712 indivíduos. Esta espécie costuma ser indicadora de áreas antropizadas. A área em estudo sofre 

influências constantes de ação antrópica, devido à cultura de desmatamento e queima das palmeiras para a 

confecção de artesanato. 

Considerações Finais 

As formigas podem ser bons indicadores da diversidade local, a conservação de fragmentos 

florestais como esse no município de Bacabal torna-se essencial para ajudar na proteção e conservação de 

numerosas espécies da fauna e flora. 
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3.1.3 FAUNA ASSOCIADA A BROMÉLIAS Aechmea castelnavii Baker - Dados preliminares  
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Resumo 

 

A família Bromeliaceae apresenta aproximadamente 3.503 espécies distribuídas por 59 gêneros. 

Apresentam uma grande diversidade de formas, sendo em geral, facilmente reconhecidas por apresentar 

folhas imbricadas, congestas e dispostas em rosetas. Essa estrutura das folhas permite o acúmulo de água 

e detritos orgânicos (bromélias-tanques) mesmo nos períodos mais secos do ano, permitindo assim a 

existência de vários micro-habitats com varias formas de vidas. O presente trabalho tem por objetivo 

identificar e correlacionar a macrofauna ocorrente em Aechmea castelnavii em dois períodos distintos: 

período chuvoso e período seco. Até o momento foram encontradas cinco morfoespécies: dois Amphibia, 

dois Arachnida e um Insecta. 

 

Palavras-chave: Bromeliaceae; ecologia; macrofauna; fauna bromelícola. 

 

 

Introdução 
 

Bromeliaceae constitui-se numa das maiores famílias botânicas do neotrópico, com 59 gêneros e 

3503 espécies classificadas em oito subfamílias (Givnish et al. 2007; Gouda et al. com upd). É uma das 

famílias de plantas mais importantes em várias formações vegetais brasileiras, servindo como fonte de 

alimento e abrigo para diversas espécies de animais.  

A família apresenta a arquitetura das folhas de forma bem complexa, com as bainhas foliares 

imbricadas, cogestas e dispostas na forma de roseta, formando uma cisterna. Essa estrutura das folhas 

permite o acúmulo de água mesmo nos períodos mais secos, permitindo assim a existência de vários 

micro-habitats (bromélias-tanque). Nesta cisterna ou fitotelmo ocorre acúmulo de água e detritos 

orgânicos (Leme & Marigo, 1994; Benzing, 2000). Assim, a água da chuva acumulada na planta pode ser 

considerada um ambiente limnológico isolado, um micro-habitat para muitas espécies de animais e 

plantas que vivem ali em simbiose (Benzing, 2000).  

Nas rosetas podem ser encontradas as mais variadas formas de vida, desde seres microscópios como 

também, insetos, aranhas anfíbios dentre outros. Desta forma, as bromélias são frequentemente utilizadas 

por animais, como abrigo, refugio, sitio de reprodução ou alimentação, com algumas espécies passando 

todo seu ciclo de vida ou parte dele no interior dessas plantas (Leme & Marigo, 1983; Benzing, 2000; 

Rocha et al. 2004). Por isso, estudos sobre a fauna bromelícola são intensificados à medida que se 

valoriza sua importância para o conhecimento mais apurado da riqueza de espécies animais (Benzing, 

2000).  



Anais da III Semana Ambiente em Foco 

15 

Em ambientes caracterizados por forte incidência solar e ausência de fontes pluviais de água, as 

bromélias são espécies chaves para uma grande diversidade de organismos, que de outra forma, não 

ocorreriam nesses ecossistemas (Rocha et al. 2004; Coelho et al. 2007). 

Estudos recentes indicam que a fauna associada a cada bromélia, seja microscópica ou 

macroscópica, é relativamente especifica. Assim, cada vez mais trabalhos vêm demonstrando que 

algumas espécies de animais estão relacionadas as bromélias em que vivem (Rocha et al. 2004).   

Aechmea castelnavii Baker pertence a subfamília Bromelioideae e apresenta distribuição pelas 

regiões norte, nordeste e centro-oeste. No Maranhão, A. castelnavii está registrada para todo centro norte 

do estado. Pode ser reconhecida por ser uma planta epífita, com folhas de lâmina longa, ereta, aculeada e 

fortemente coriácia, formando rosetas infundibuliformes e por apresentar inflorescência ereta na forma de 

panícula com flores arroxeadas. A espécie apresenta potencialidade econômica centrada principalmente 

na sua inflorescência, tendo grande potencial ornamental. 

O presente estudo tem como objetivo: a) contribuir com o conhecimento da fauna bromelícola das 

Bromeliaceae ocorrentes no Maranhão, em especial de A. castelnavii; Quantificar os táxons encontrados, 

em nível supraespecífico; c) Observar se existe correlação entre a riqueza taxonômica e o período do ano. 

Estes dados são essenciais para a conservação da espécie e para a implantação de planos de manejos nas 

Unidades de Conservação localizadas no estado do Maranhão.  

  

Metodologia 

 

O estudo está sendo realizado no município de Bacabal, região do médio Mearim, Maranhão. O 

estudo será realizado durante o período seco de 2015 e 2016 e durante o período chuvoso de 2017. A 

primeira amostragem foi realizada nas proximidades do bairro Cohab II, em agosto de 2015. 

As bromélias foram transportadas para o acampamento, onde a fauna associada e visível ao olho nu 

foi retirada com auxílio de pinças, pincéis e peneiras. 

Foram amostrados dois (2) indivíduos de A. castelnavii que estavam expostos ao sol, recebendo 

insolação direta sobre a roseta. As plantas foram retiradas na base e desfolhadas, sendo coletadas todos os 

indivíduos encontrados no interior da planta, que foram fotografados. 

Os artrópodes coletados foram acondicionados em recipientes plásticos numerados e conservados 

em álcool 70% para posterior identificação. Após a identificação, os exemplares serão incorporados a 

coleção zoológica em fase de implantação na UFMA – Bacabal.  

Os anuros foram coletados e conservados em álcool 70%. Em seguida foram incorporados a coleção 

herpetológica da UFMA – Don delgado para posterior identificação por especialista.  

 

 

 



Anais da III Semana Ambiente em Foco 

16 

Resultados e discussões 
 

As rosetas de A. castelnavii analisadas encontravam-se agrupadas em touceira formada por ca. de 

dez rosetas em árvore isolada em área de pasto. A touceira localiza-se a dois metros do solo e recebe sol 

direto. 

Nas duas rosetas estudadas foram encontradas cinco morfoespécies de fauna associada a A. 

castelnavii, distribuídas por dois filos: Arthropoda e Chordata.  

O filo Arthropoda apresenta duas espécies da classe Arachnida e uma espécie da classe insecta 

(ordem Blattaria). Já o filo Chordata apresenta duas espécies da Classe Amphibia (ordem Anura). 

Os grupos taxonômicos foram encontrados em diferentes partes da planta. Os anuros, por exemplo, 

foram encontrados no centro da bromélia, onde existe maior acúmulo de água. A barata (Blattaria), por 

sua vez, estava alojado na base da implantação das folhas na roseta, enquanto as aranhas foram 

encontradas caminhando sobre a superfície das folhas. 

Analisando o ambiente estudado observa-se que a diversidade de animais associados aos indivíduos 

de A. castelnavii podem estar relacionados com o local onde as bromélias se desenvolvem. Em agosto a 

temperatura média no município de Bacabal oscila por ca. 27ºC. Nesta época também ocorre total 

ausência de chuvas. Desta forma, rosetas infundibuliformes ajudam a manter a umidade conservada por 

mais tempo no interior das cisternas, favorecendo a presença de anuros que necessitam de água para a 

reprodução e para conservar a umidade de sua pele.  

Em relação aos artrópodes, sua presença no interior das rosetas pode estar relacionada a defesa 

contra predadores. 

 

Conclusões 
 

Até o momento a fauna associada à A. castelnavii, parece estar relacionada a forma da roseta. As 

folhas fortemente coriáceas com lâminas longas e eretas mantém a umidade por mais tempo e 

proporcionam abrigo, funcionando como micro-habitat para essas espécies.  
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3.1.4 ESTUDO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO PRATA UTILIZANDO PARÂMETROS 

FÍSICO-QUÍMICOS: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE CODÓ-MA.  
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Resumo 

 A utilização da água do Rio Prata pela sociedade humana visa atender suas necessidades pessoais, 

atividades econômicas, seja ela de caráter agrícola, industriais e/ou sociais. O presente trabalho teve por 

objetivo realizar estudos preliminares de avaliação da qualidade da água do Rio Prata, no município de 

Codó-MA, utilizando parâmetros físico-químicos, levando-se em consideração a resolução 357/2005 do 

CONAMA. A área em estudo está situada no município de Codó-MA, povoado Boqueirão dos Vieiras. 

As coletas das amostras de água foram realizadas em pontos distintos do rio para analisar as possíveis 

influências das variáveis físico-químicas, nos trechos a montante e jusante. Com este estudo pôde-se 

inferir que se faz necessário políticas públicas por parte dos órgãos públicos, bem como à sensibilização 

das pessoas através de seminários e palestras educativas, no que se diz respeito a preservação e/ou 

conservação do Rio Prata.  

Palavras-chave: Água.Corpo hídrico.Monitoramento. 

 

Introdução 

A água constitui-se um elemento indispensável à sobrevivência de todos os organismos vivos, além 

disso, é extremamente importante para a manutenção do clima na Terra. A água pode apresentar 

qualidades variáveis, dependendo do local e das condições de sua origem. O suprimento de água doce de 

boa qualidade é essencial para o desenvolvimento econômico, para a qualidade de vida das populações 

humanas e para a sustentabilidade dos ciclos dos nutrientes no planeta (TUNDISI, 2003). A proposta do 

artigo foi realizar estudos preliminares de avaliação da qualidade da água do Rio Prata, no município de 

Codó-MA, utilizando parâmetros físico-químicos, levando-se em consideração a resolução 357/2005 do 

CONAMA.   

 

Metodologia  

A área em estudo está situada no município de Codó-MA, povoado Boqueirão dos Vieiras, sendo 

um projeto de assentamento da Reforma Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA). As coordenadas geográficas do Rio Prata na montante é S 04º 42.586’ e W 043º 37.137’, no 
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meio é S 04º 42. 482’, W 043º37.154’ e jusante S 04º 42.454’ e W 043º 37.131’, denominadas E1, E2 e 

E3, respectivamente (SANTOS, 2015). 

 

          Figura 1. Localização georreferenciada da área em estudo. 

          Fonte: SANTOS, N. M. R., (2015).  

 

As coletas das amostras de água foram realizadas em pontos distintos do Rio Prata para analisar as 

possíveis influências das variáveis físico-químicas, nos trechos a montante e jusante. Para cada ponto, 

coletaram-se duas amostras, superfície e fundo das bordas, utilizando-se frascos de coleta, para a 

concretização das análises. 

A região está localizada, quanto à cobertura vegetal natural, no Cerrado maranhense. De acordo 

com a Köppen (1928) a pluviosidade média anual é de 1526mm, com uma temperatura máxima de 34ºC e 

mínima de 26,3ºC.  

 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos das análises físico-químicas estão representados na Tabela 1 e 2 para o Rio 

Prata. 
 

 

 
Tabela 1 – Parâmetros físico-químicos analisados no Rio Prata, município de Codó-MA. 
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Tabela 2 – Ficha de Bordo. Parâmetros físico-químicos analisados no Rio Prata, município de Codó-MA. 

 

 

Obs.: Para E1 o pH foi descartado. E2 e E3 só foi tirado na superfície, fazer uma média.  

A medida em que a condutividade é influenciada pela temperatura e pelo gás carbônico dissolvido, 

com relação ao parâmetro condutividade elétrica, os resultados encontrados para as amostras para as 

estações E1, E2 e E3 são 40,4uS.cm
-1

.g
-1

, 44,2uS.cm
-1

.g
-1

, 33,8uS.cm-1.g-1 e 35,9 uS.cm
-1

.g
-1

, 

respectivamente. Segundo LIBÂNIO (2005), águas naturais apresentam condutividade elétrica inferior a 

100µS/cm, podendo atingir 1000µS/cm em corpos de água receptores de elevadas cargas de efluentes 

domésticos e industriais. 

 

Conclusão 

Através dos parâmetros físico-químicos analisados, pôde-se inferir que se faz necessário políticas 

públicas por parte dos órgãos públicos, bem como à sensibilização das pessoas através de seminários e 

palestras educativas, no que diz respeito a preservação e/ou conservação do Rio Prata, uma vez que, além 

de ser um problema ambiental pelo fato de que o rio se encontra em estado de poluição; é uma situação de 

risco para saúde pública principalmente para população ribeirinha e circunvizinhas. 
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3.1.5 USO DE COLEÇÃO DIDÁTICA ZOOLÓGICA PARA A CONSCIENTIZAÇÃO 

AMBIENTAL DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE CODÓ, MA. 
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Resumo 

A Coleção Didática Zoológica do Campus VII da Universidade Federal do Maranhão foi utilizada como 

ferramenta educacional em escolas de ensino fundamental maior da rede pública municipal de Codó, MA, 

para a conscientização de alunos sobre os problemas ambientas na região. Esta ação possibilitou extensos 

debates sobre a preservação/conservação do meio ambiente, como forma de se manter a fauna local, pois 

esta influência diretamente na qualidade de vida do homem. E, também, instigou o olhar crítico dos 

alunos sobre a falta de políticas públicas para a redução/controle dos impactos ambientais causados pelas 

indústrias, crescimento urbano não planejado adequadamente e pelo uso da terra ainda de forma 

rudimentar para a agricultura e pecuária. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental.Ensino Básico.Fauna Codoense.  

 

Introdução 

As ações antrópicas, por meio da urbanização e mau uso da terra, causam sérios danos ao meio 

ambiente, muitos destes são difíceis ou mesmo impossíveis de serem reparados. E isto vem aumentando 

drasticamente ao longo dos anos (OLIVEIRA et al., 2007). Estas questões são discutidas por várias 

lideranças governamentais há muito tempo. No entanto, os seres humanos não estabelecem um limite e 

não possuem um controle para o seu crescimento, o que provoca um desequilíbrio nos ecossistemas, 

afetando várias espécies de vegetais e animais, inclusive o próprio homem (EFFTING, 2007). Sendo 

assim, a educação ambiental se tornou uma ferramenta no auxílio para o crescimento de uma sociedade de 

forma mais sustentável (EFFTING, 2007; OLIVEIRA et al, 2007). 

Neste sentido, Coleções Didáticas Zoológica podem ser utilizadas como ferramenta educacional nas 

escolas, tanto do ensino fundamental quanto do médio, como forma de conscientização dos alunos sobre 

os problemas ambientas. Esta ação instiga extensos debates sobre a preservação e conservação do meio 

ambiente (SANTOS, 2011). Portanto, o presente trabalho teve como objetivo promover a conscientização 

ambiental de alunos do ensino fundamental por meio de amostra da fauna de diferentes ecossistemas de 

Codó e cidades visinhas no estado do Maranhão. 
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Metodologia  

Foram realizadas exposições de uma amostra da Coleção Didática Zoológica do Campus VII, da 

Universidade Federal do Maranhão – UFMA, aos alunos de cincos escolas de ensino fundamental maior 

da rede pública do município de Codó, MA: 

1) Unidade Integrada Municipal Estevam Ângelo de Sousa, 

2) Escola Modelo Municipal Remy Archer, 

3) Centro Educacional Municipal Senador Archer, 

4) Colégio Municipal João Ribeiro, 

5) Unidade Integrada Municipal Governador Archer. 

As exposições ocorreram nos meses de: novembro de 2015, nas duas primeiras escolas; março de 2016, 

na terceira e quarta escolas; e setembro de 2016, na última escola. As atividades nas escolas foram 

divididas em dois momentos: no primeiro, foi feita uma explanação teórica sobre a fauna aos alunos, onde 

foi abordada a importância da preservação do meio ambiente; e características, curiosidades, importância 

ecológica, econômica, médica e mitos de cada grupo. No segundo momento, os alunos puderam observar 

e interagir com o material zoológico exposto. 

Em seguida, em cada escola, foram distribuídos 20 questionários aos alunos, escolhidos aleatoriamente, 

contendo seis perguntas. Isto foi feito com o intuito de averiguar a importância desta atividade para a 

formação do aluno e o grau de conhecimento adquirido por estes durante a exposição. 

Parte do material zoológico utilizado, principalmente os vertebrados, encontra-se acondicionado em 

frascos contendo álcool 70%; e a outra parte, alfinetada e mantida em gavetas entomológicas. Todos 

contendo etiquetas com informações sobre local e data da coleta, nome do coletor, e categorias 

taxonômicas, até ao nível de ordem. 

 

Resultados e discussões 

Foram expostos um total de 369 exemplares representados por dois filos, cinco classes e 16 ordens. 

Insecta foi a classe com a maior quantidade de ordens, tendo em Lepidoptera o maior número de 

exemplares que foram expostos aos alunos, seguida por Orthoptera e Coleoptera, respectivamente (Tabela 

1). Muitos destes grupos com prováveis espécies que são sensíveis às alterações do meio ambiente. E que, 

com estudos aprofundados, podem ser utilizadas como bioindicadoras da qualidade ambiental de Codó.  

Foram contemplados com as exposições um total de 865 alunos, em sua maioria da escola Governador 

Acher (Tabela 2). Quanto aos resultados do questionário aplicado, 85,5% dos alunos disseram que 

gostaram da exposição do material zoológico e das discussões em torno da preservação ambiental; 83,3% 
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disseram que este tipo de evento é de grande importância para instigar o senso crítico dos alunos na 

construção do conhecimento a cerca deste tema, o que mostra que a atividade foi eficaz e bastante 

atrativa. Para Santos e Solto (2011) este tipo de atividade facilita o processo de ensino-aprendizagem, o 

que vem a enriquecer o conhecimento dos alunos. Cerca de 65,5% dos alunos relataram que nunca 

haviam participado deste tipo de atividade. Apenas 5,5% dos alunos disseram que não aprenderam nada 

com a exposição, provavelmente, porque não deram importância para a atividade realizada, ou não a 

assistiram por inteiro. Mais da metade dos alunos, 51,11%, disseram que aprendem mais com aulas que 

envolvem teoria e prática, do que só com uma destas duas modalidades. E, 77,77% dos alunos 

responderam que gostariam que seus professores discutissem os assuntos da exposição durante as aulas 

para reforçar o que foi aprendido. 

 

Tabela 1. Fauna da Coleção Didática do Campus VII, da Universidade Federal do Maranhão, 

utilizada nas exposições nas escolas de ensino fundamental da rede pública municipal de Codó, 

MA.  

FILO CLASSE ORDEM NOME POPULAR Total 

Arthropoda Arachnida Araneae Aranha 1 

Escorpionida Escorpião 3 

Insecta Blattodea Barata 16 

Coleoptera Besouro 63 

Dermaptera Tesourinha 1 

Diptera  Mosca 2 

Hemiptera Barata d’água 14 

Barbeiro 18 

Cigarra 1 

Maria-fedida 8 

Hymenoptera Abelha 11 

Formiga 2 

Vespa 9 

Lepidoptera Borboleta 88 

Mariposa 35 

Mantodea Louva-deus 3 

Odonata Libélula 22 
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Orthoptera Bicho-folha, esperança 11 

Gafanhoto 46 

Grilo 8 

Phasmatodea Bicho-pau 1 

Chordata Amphibia Anura Sapo 3 

Reptilia Squamata  Cobra-de-duas-cabeças 1 

Jibóia 1 

Mammalia Chiroptera Morcego 1 

TOTAL 369 

 

Tabela 2. Total de alunos das escolas de ensino fundamental da 

rede pública municipal de Codó, MA, contemplados com as 

exposições da Coleção Didática Zoológica. 

ESCOLA Nº DE ALUNOS 

Estevam Ângelo 163 

Governador Archer 251 

João Ribeiro 213 

Remy Acher 60 

Senador Acher 178 

TOTAL DE ALUNOS 865 

 

Considerações Finais 

As exposições da Coleção Didática Zoológica do Campus VII, da UFMA, que possuem uma boa 

representação qualitativa e quantitativa da fauna local, promoveram um impacto positivo na 

aprendizagem dos alunos e ensino nas escolas selecionadas. Esta atividade mostrou uma forma alternativa 

e atrativa de se trabalhar a educação ambiental no ensino de ciências nas escolas de ensino fundamental, 

pois despertou a curiosidade e o interesse dos alunos em aprender sobre a biodiversidade zoológica do 

município de Codó. Além disso, também, alertou para a necessidade e urgência de se preservar o meio 

ambiente e, consequentemente, manter a fauna local, o que é de suma importância para a qualidade de 

vida da população codoense. 
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Resumo 

A atividade de dragagem na cidade de Codó faz parte da rotina comercial e está sujeita ao licenciamento 

ambiental mediante a Resolução N° 237/97, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). O 

presente trabalho teve origem na disciplina de Química Ambiental com principal objetivo informar e 

conscientizar, por meio de intervenção em escolas do município de Codó MA, sobre a prática de 

dragagem no rio Itapecuru. Durante a atividade, foram realizadas visitas ao rio para observação de dragas 

em funcionamento, além de entrevistas com o Secretário de Meio Ambiente e um professor da UFMA do 

Campus de Codó, a fim de saber como funciona a prática de dragagem no município e sobre alguns 

possíveis impactos ambientais. Posteriormente foi montada e aplicada uma atividade didática nas escolas. 

Palavras-chave: Dragagem.Impactos.Ambiente.Rio. 

 

Introdução 

Os rios, os lagos, as lagoas e as nascentes sofrem com os problemas de assoreamento causado pelo 

desmatamento, práticas agrícolas inadequadas, além da erosão e ocupações urbanas indevidas, com isso, 

a dragagem faz-se necessária para o desassoreamento desses rios, vindo a aumentar ou estabilizar sua 

profundidade; Contudo, apesar da prática de dragagem ser usadas para fins que visam à recuperação dos 

rios e demais recursos hídricos, elas também tem um potencial grande no que diz respeito a danos 

ambientais em sua área de funcionamento. A extração da areia, apesar de ter sua importância para o 

desenvolvimento social é responsável não só pela alteração do solo, mas também por outros impactos 

ambientais negativos, como a supressão da vegetação nativa, afugentamento de animais em decorrência 

do barulho das máquinas, alteração dos lençóis freáticos, e a possibilidade de contaminação da água por 

graxas e óleos das máquinas ou por substâncias do próprio solo que são revolvidas. Nas proximidades de 

dragas, em alguns pontos da cidade, já é possível ver claramente os possíveis impactos causados por essa 

prática. O objetivo da proposta de intervenção escolar realizada foi levar informação aos alunos de duas 

escolas da rede pública municipal, Escola Neide Magalhães e Escola Remy Archer, sobre os possíveis 

impactos, bem como contribuições em alguns casos, da prática de dragagem na cidade.  

 

Metodologia 

Foi baseada nas etapas de pesquisa, caracterização do problema e aplicação didática. A pesquisa 

inicial foi pautada na literatura a respeito do tema. Seguidamente foi efetuada a etapa de caracterização 
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mailto:dailsamelo0001@gmail.com
mailto:naterciadiasjesus@gmail.com
mailto:dayanemaria692@gmail.com
mailto:tacyd.carvalho@gmail.com
mailto:paulobrasil10@gmail.com
http://www.luschi.com.br/dragagem-ambiental
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local do problema a partir da visita aos locais de dragagem, bem como documentação fotográfica da 

prática de dragagem. Foram efetuados diálogos com administradores municipais a respeito da temática. 

Posteriormente foi montada uma intervenção didática com o tema para aplicação na escola pública, com 

base nas percepções dos alunos sobre o problema. Foi aplicado um questionário investigativo diagnóstico, 

seguido de aplicação de palestra informativa, com nova aplicação posterior de questionário final. Os 

dados foram analisados a partir dos signos representativos das respostas dos questionários.  

 

Fundamentação teórica, resultados e discussões 

A atividade de dragagem na cidade de Codó faz parte da rotina comercial da cidade e está sujeita ao 

licenciamento ambiental mediante a Resolução N° 237/97, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). Segundo a CONAMA/86, impacto ambiental pode ser considerado qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, segurança, bem 

estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais. Assim, a atividade de dragagem, de forma desorientada 

e descontrolada pode regar impactos expressivos ao meio ambiente.  

Na cidade de Codó, toda a retirada do material arenoso por parte das dragas é feita ao longo do Rio 

Itapecuru, que possui uma extensão de cerca de 1.450 km e que banha o estado do maranhão. Sendo uma 

das fontes de renda para os chamados “dragueiros” da cidade, a questão toma cunho socioambiental e 

carece de ações compartilhadas, o que evidencia a responsabilidade das universidades locais em 

atividades que colaborem com o debate sobre o tema.  

Como caracterização inicial do problema, após visita ao leito do rio Itapecuru, constatou-se a 

presença de algumas formações de bancos de areia, denominadas anastomosado, onde a quebra de relevo 

propicia maior deposição do que erosão e diminuição na energia cinética no curso das águas. Pode-se 

dizer que a formação desses bancos de areia em algumas partes do rio, bem como em suas margens, pode 

não ocorrer exclusivamente pela atividade de dragagem, mas também por processos de mudanças naturais 

que o rio passa devido a vários outros fatores naturais. Contudo pode-se afirmar que qualquer alteração no 

rio pode também mudar a qualidade da água, afetando a vida aquática presente na área afetada.  

Foi então efetuada a localização geográfica das dragas em atuação na cidade, que estão nas proximidades 

das coordenadas relacionas na Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1. Coordenadas geográficas das dragas em atuação na cidade de Codó. 

DRAGAS COORDENADAS 

Draga do Panchico: 4°27’ 49.78” S 43°52’ 14.44” O 

Draga próximo ao Juca 4°27’ 40.29” S 43° 52’ 22.99” O 

Draga próximo ao Matadouro 4° 26’ 25.20” S 43° 53’ 08.73” O 
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Draga na Rua Marcos Rocha: 4° 27’ 05.74” S 43° 52’ 53.16” O 

 

A Figura 1 apresenta fotos de dragas em atuação na cidade. Pode se observar os bancos de areia retirados 

do leito do rio Itapecuru. 

 

Figura 1: Draga atuando nas margens do Rio. 

Em conversa com o secretário de meio ambiente da cidade, foi informado que se encontram, em 

funcionamento, três dragas e que duas estão paradas atualmente, totalizando cinco dragas na cidade. 

Destas cinco, uma está licenciada completamente pelo Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), uma está em processo de renovação da licença e uma terceira está em processo de aderência ao 

licenciamento. A informação obtida sobre a documentação necessária para a atividade de dragagem e 

sobre qual é o órgão legalizador do processo é que, a responsabilidade vai além da prefeitura da cidade, e 

que o órgão responsável é o DNPM e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

(SEMA); logo, a documentação de autorização de extração da areia é emitida por parte da Prefeitura da 

cidade, do DNPM e da SEMA.  

Questionado sobre alguns dos possíveis impactos ambientais nas áreas de extração de areia, o 

secretário de meio ambiente diz quepode acorrer um alargamento da margem do rio ocasionando também 

um enfraquecimento do solo que mantém as matas ciliares. Também foi informado que o IBAMA e o 

DNPM realizam visitas às dragas do município para averiguar se há alguma irregularidade, que se 

constatada é sujeita a multa, e que, há uma conscientização por parte da secretaria de meio ambiente aos 

dragueiros no sentido de esclarecer a importância da legalização e do próprio armazenamento da areia. Há 
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ainda a possibilidade das dragas prestarem serviço de utilidade pública, desobstruindo alguns pontos do 

rio, caso sejam solicitadas. 

A intervenção foi aplicada nas escolas Neide Magalhães Araújo e Remy Archer. Primeiramente foi 

aplicado um questionário diagnóstico sobre os conceitos iniciais dos alunos sobre meio ambiente, 

impactos ambientais e problemas ambientais locais. Foi evidenciado que os alunos têm noção básica 

sobre meio ambiente, problemas ambientais e preservação ambiental, porém, não associam essas 

atividades ao cotidiano. A grande maioria (94%) nunca havia ouvido falar sobre o tema da dragagem e 

suas implicações. Posteriormente foi realizada a palestra abordando meio ambiente e a questão das 

dragas. Os alunos demonstraram interesse sobre o assunto, o que foi constatado a partir das perguntas e 

comentários durante a palestra. Logo em seguida foi aplicado um novo questionário, com foco específico 

no tema da dragagem na cidade de Codó. Os alunos declaram agora conhecer o tema e suas implicações 

sobre o meio ambiente, inferindo possíveis soluções para os problemas que a dragagem pode ocasionar ao 

rio Itapecuru.  

 
Figura 1.Intervenção escolar. Palestra na escola. 

Conclusões 

A questão da dragagem no Rio Itapecuru ainda é um tema pouco discutido na cidade, sem 

realmente saber quais os impactos reais dessa atividade. A aplicação da intervenção escolar foi 

satisfatória para divulgação do tema. Muitos alunos demonstraram, a princípio, não ter informação sobre 

educação ambiental e sobre outros problemas ambientais da cidade. É preciso que a escola assuma, de 

modo geral, um compromisso de formar cidadãos que sejam educados para todas as esferas da sociedade, 

inclusive a ambiental. 
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3.1.7 CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL: reciclando o óleo de cozinha  

OLANDA, Rayane Frazão
1
; SOUSA, Ana Amércia Lopes

1
; REIS, Artemise Silva

1
; RIBEIRO, Fatony 

Fárah Haidar
1
; CONCEIÇÃO, Jouden Lima

1
; ALMEIDA, José Sebastião Bastos

1
; MARQUES, Paulo 

Roberto Brasil de Oliveira
2
 

1
 Graduandos de Ciências Naturais/Biologia, UFMA, Campus Codó. *rayane_frazao@hotmail.com 

2
 Prof.  Adjunto I, curso de Lic. Plen. Ciências Naturais/Biologia, UFMA, Campus Codó 

 

Resumo 

Uma quantidade significativa de óleo que é utilizado nas refeições preparadas no Mercado Central da 

cidade de Codó- MA é descartada nas galerias de esgoto que tem como destino final o canal do riacho 

Água Fria. O presente trabalho teve como finalidade arrecadar a maior quantidade de óleo de cozinha 

usado, para a fabricação de sabão caseiro e por meio disso promover uma conscientização a respeito dos 

impactos ambientais causadas com o descarte inadequado do óleo de cozinha. Problemas de obstrução de 

tubulações no mercado devido ao descarte incorreto do lixo submetem o córrego Água Fria e o rio 

Itapecuru a poluição. Esse trabalho possibilitou aos funcionários do local conhecer os danos que essa 

pratica podem causar ao meio ambiente.  

Palavras-chave: Reciclagem. Óleo de cozinha. Conscientização. 

 

Introdução 

Codó é um município brasileiro situado à leste do estado do Maranhão, tendo como coordenadas 

geográficas: latitude Sul 4º 25’ 05” e longitude 43º 52’ 57” a oeste da Greenwich. No ano de 2015 sua 

população foi estimada em 120.265 habitantes (IBGE, 2015). A cidade Codó possui três mercados de 

alimentação, entre eles o Mercado Central Nini Braga, onde fica localizado na rua João Pessoa S/N, 

bairro Santa Filomena, o mesmo foi inaugurado em 23 de julho de 1999. O hábito de fazer as refeições 

fora de casa tem aumentado na população de Codó, por isso, todos os dias centenas de pessoas 

frequentam os mercados de alimentação para fazerem suas refeições, desde o café da manhã até o jantar, 

consumindo uma quantidade significativa de óleo vegetal que é utilizada periodicamente na preparação 

das comidas. O óleo que é utilizado nas refeições preparadas no Mercado Central é descartado nas 

galerias de esgoto que tem como destino final o canal do riacho Água Fria. Segundo Castellanelli et al. 

(2007), o óleo de cozinha utilizado nas casas, indústrias e estabelecimentos do país, acaba tenho vários 

destinos, tais como: em pias de cozinhas, passando por tubulações indo parar nos sistemas de esgoto 

causando danos, como entupimento dos canos e o encarecimento dos processos das estações de 

tratamento, chegando aos córregos, rios e riachos poluindo o meio aquático ou, ainda, no lixo doméstico 

contribuindo para o aumento das áreas dos aterros sanitários. 

Portanto, o presente trabalho foi desenvolvido com base em uma proposta de intervenção ambiental 

dentro do Mercado Central com a finalidade de arrecadar a maior quantidade de óleo de cozinha 
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reutilizado para a fabricação de sabão caseiro, assim podendo conscientizar os funcionários e a população 

sobre a importância de pequenas práticas para a preservação do meio ambiente. 

 

Metodologia  

O presente trabalho foi realizado no período de junho a setembro de 2016, no Mercado Central Nini 

Braga. Inicialmente foi realizada uma visita para reconhecer o local, antes da coleta de dados foi 

necessária uma autorização do líder do mercado central, para que pudesse ser realizada a pesquisa. O líder 

constituiu-se em informante chave, agindo como mediador nos primeiros contatos, além de fornecer 

informações e sugestões essenciais. O mercado central é constituído de 46 boxes de vendas de refeições, 

porém a pesquisa foi realizada em apenas 6 boxes de comidas pois, foi priorizado os boxes que vendem 

bolos no café da manhã, pois, a utilização do óleo é maior. A primeira etapa da pesquisa teve uma 

abordagem qualitativa e o recurso utilizado foram as entrevistas semiestruturadas, foram entrevistadas 

seis funcionárias, escolhidas aleatoriamente. A segunda etapa do trabalho foi a coleta do material a ser 

trabalhado (óleo de cozinha reutilizado), dando-se início a abordagem quantitativa do trabalho. Todo óleo 

coletado foi levado ao laboratório de química da Universidade Federal do Maranhão/ Campus Codó, para 

a fabricação do sabão. A etapa final do trabalho foi a aplicação da intervenção. Os idealizadores do 

presente trabalho fizeram um dia de conscientização ambiental dentro do Mercado Central, divulgando os 

resultados do projeto, na mesma ocasião, foram entregues folders e foi levado amostras do sabão 

produzido para entregar para as funcionárias e para o público que se fazia presente no local.  

 

Fundamentação teórica, resultados e discussões 

De acordo com FREITAS et al. (2010) o óleo que chega intacto aos rios e às represas das cidades fica na 

superfície da água e pode impedir a entrada da luz que alimentaria os fitos plânctons, podendo causar um 

desequilíbrio na cadeia alimentar. Outro impacto ambiental causado pelo descarte incorreto do óleo de 

cozinha é quando atinge o solo, pois, o óleo tem a capacidade de impermeabilizar dificultando o 

escoamento de água das chuvas, esse fator pode ocasionar as enchentes. Uma forma sustentável de 

amenizar esse problema sem prejudicar e poluir o meio ambiente é reciclando o óleo de cozinha. A 

reciclagem é um modo de tentar diminuir essa poluição, pois damos uma nova finalidade a um produto 

sem utilidade e transformamos em uma nova matéria prima (FREITAS et al., 2010).  

Dos resultados obtidos constatou-se que cada funcionário entrevistado utiliza em média 3 litros de óleo, 

sendo que o mesmo é reutilizado de três a quatro dias para as frituras dos bolos. Ou seja, em um mês elas 

utilizam em média 22 litros de óleos. Foram arrecadados 6 litros de óleos reutilizados. A quantidade 

poderia ter sido maior porém, das seis funcionárias entrevistadas, quatro delas já repassam o óleo para 

outras pessoas para a fabricação de sabão caseiro, sendo que essas pessoas que fabricam o sabão não têm 
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autorização da ANVISA- Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão responsável pela 

regulamentação do setor de cosmético, onde se encaixa as saboarias artesanais. As demais funcionárias 

relatam que não têm destino certo para os óleos que elas utilizam, onde frequentemente as mesmas 

colocam os resíduos dentro de sacolas e jogam em córregos próximos do mercado. De acordo com 

SACOMANO et al., 2009, o descarte incorreto de óleos utilizados em frituras ocasiona impactos 

ambientais significativos. Quando esses resíduos chegam nos esgotos pluviais e sanitários o óleo mistura-

se com a matéria orgânica, ocasionando entupimentos em caixas de gordura e tubulações.  Os 

funcionários relataram uma realidade vivenciada no próprio Mercado Central, onde várias vezes a 

tubulação de esgoto já ficou obstruído por causa de resíduos de comidas e de óleo, assim, o mercado já 

passou mais de cinco dias interditado por conta da poluição. De acordo com os dados coletados os 

funcionários têm noção que a principal causa dos entupimentos é por causa das gorduras que eles jogam, 

porém eles desconhecem os principais dados ocasionados no meio ambiente pelo descarte inadequado do 

óleo. A Figura 1 que segue apresenta as etapas de desenvolvimento do trabalho.  

 

 

Figura 1. Óleo recolhido no mercado. Aluno preparando o sabão a partir do óleo coletado. Sabão confeccionado. 

A cidade de Codó não possui um lugar específico para arrecadar óleos reutilizados, apesar da 

cidade possuir uma fábrica que produz sabão a mesma não trabalha com esses tipos de óleo. Por isso, por 

enquanto a única solução que os funcionários do Mercado Central Nini Braga têm para o destino desses 

resíduos é repassar o óleo para outras pessoas para a fabricação de sabão caseiro, mesmo sem terem 

autorização para isso.  

Conclusões 

O óleo de cozinha é indispensável na alimentação, mas poucos sabem os danos que pode causar 

com o descarte inadequado. Constata-se que os problemas de poluição e obstrução de tubulações são 
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provenientes dessas práticas e submetem o Mercado Central de Codó, córrego Água Fria e o rio Itapecuru 

a poluição. Educar trabalhadores na praça de alimentação foi essencial para uma conscientização 

ambiental. Entretanto, reciclar o óleo usado é uma excelente alternativa econômica e ecológica. Contudo, 

o trabalho desenvolvido tornou a educação ambiental uma educação para a vida.   
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3.1.8 TRABALHANDO A QUESTÃO DO IMPACTO DA URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

CODÓ-MA COMO PROPOSTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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Resumo 

A construção de residenciais trata-se de um importante programa social que beneficia um grande número 

de famílias em todo o Brasil; a cidade de Codó – MA conta com três conjuntos habitacionais desse tipo. 

Apesar dos benefícios sociais, deve atentar-se para os problemas ambientais que a urbanização provocada 

pelos residenciais provoca no local; problemas como o desejo de esgoto à céu aberto, descarte inadequado 

do lixo e queimadas são frequente no Residencial Santa, o mais antigo da cidade. Esses problemas 

possibilitaram o projeto de intervenção: a conscientização dos alunos moradores do residencial por meio 

de palestra, e ainda, um plantio de mudas, com a presença desses alunos, despertando seu interesse e 

consciência ambiental. 

Palavras-chave: Residenciais; Urbanização; Problemas ambientais; Conscientização. 

 

Introdução 

A que consta na norma NBR ISO 14001:2004, o impacto ambiental é conceituado como sendo 

“qualquer modificação no meio ambiente, adversa ou benéfica, no todo ou em parte, das atividades, 

produtos ou serviços de uma organização”. Para que esses impactos sejam estudados previamente é 

importante um estudo detalhado da área, no que diz respeito ao solo, fauna, flora, dentre outros aspectos. 

É ainda necessária uma gestão ambiental competente. “A gestão ambiental consiste em um conjunto de 

medidas e procedimentos bem definidos que, se adequadamente aplicados, permitem reduzir e controlar 

os impactos introduzidos por um empreendimento sobre o meio ambiente” (VALLE, 2002). Dentro dessa 

perspectiva tem se tornado cada vez mais evidente a necessidade que os diversos ramos de atividades 

possuem de sempre está inovando, levando em consideração os aspectos ambientais. Mas, na gestão 

ambiental da construção de edificações um dos maiores desafios é a que a organização possa controlar e 

influenciar, para determinar quais impactos possam ser significativos sobre o meio ambiente (SÁNCHEZ, 

2006). Os conjuntos habitacionais, também conhecidos como residenciais representam um grande 

benefício às famílias de baixa renda no Brasil, no entanto, esses residenciais acabam trazendo para uma 

determinada região, um aglomerado de pessoas que modificam o meio até então existente, e influenciam 

na vida dos antigos habitantes, trazendo impactos ambientais e problemas ao meio urbano, como danos à 

flora e a fauna, processos erosivos e problemas na qualidade de vida dos novos moradores.  

A cidade de Codó – MA conta, atualmente, com três residenciais, com cerca de 1.000 casas em 

cada um. O Residencial Santa Rita foi o primeiro a ser construído na cidade; por ser o mais antigo e sofrer 
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a mais tempo o processo de urbanização, ele foi o escolhido como objeto deste trabalho. Após pesquisa de 

campo, constataram-se problemas no residencial acerca do despejo de esgoto a céu aberto, descarte do 

lixo e sua queimada e tendo em vista os mais variados problemas ambientais causados pela urbanização 

nas áreas dos Residenciais. o trabalho teve como objetivo alertar os moradores sobre os danos ambientais 

e à saúde causados pelo processo de urbanização, conscientizando-os sobre as maneiras de minimizar 

esses impactos, atuando na escola, bem como na plantação e distribuição de mudas de árvores. 

 

Metodologia  

Como proposta metodológica, efetuou-se uma visita técnica inicial ao bairro Residencial Santa Rita, 

para constatação de problemas ambientais causados pela urbanização. Foram então efetuadas entrevistas 

com moradores. Em seguida foram selecionadas mudas de árvores para plantar no bairro. Posteriormente 

foi selecionada uma escola onde foi aplicada a uma atividade didática na forma de palestra, com base nos 

problemas ambientais observados no bairro. Seguidamente, foram selecionados alunos para atividade de 

plantar mudas, bem como distribuir mudas para moradores locais.  

 

Fundamentação teórica, resultados e discussões 

A partir da visita inicial e de entrevista com moradores foram constatados problemas tais como: 

impermeabilização do solo, esgotamento a céu aberto e descarte impróprio do lixo. Como etapa de 

intervenção foram selecionadas mudas de árvores para a atividade. Seguidamente foi preparada uma 

palestra sobre o tema da urbanização e impactos ambientais na cidade de Codó. A palestra foi aplicada 

em duas escolas, sendo: Escola Neide Magalhães e Centro Educacional Municipal João Ribeiro, escolas 

estas que atendem alunos do Residencial Santa Rita. Nessa palestra foram repassados aos alunos os 

problemas encontrados no residencial, como lixo, esgoto, problemas climáticos, além de dar dicas de 

como cuidar do meio ambiente e preservá-lo. No geral, a palestra de conscientização foi muito proveitosa, 

onde pode-se notar o interesse dos alunos participando ativamente da explicação, assim como na 

atividade prática do plantio das mudas. Após a palestra, selecionaram-se alunos para que fossem 

distribuídas entre eles algumas mudas de plantas para ser plantadas no residencial, com o objetivo de 

melhorar o clima local. Essas mudas foram plantadas com o auxílio dos universitários palestrantes, onde 

ainda lhes foram repassadas dicas de como mantê-las. A figuras 1 e 2 apresentam fotos das atividades 

descritas. 
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Figura 1. Palestra ministrada no Centro Educacional Municipal João Ribeiro. 

 

 

Figura 2 . Plantio de mudas no Residencial. 

 

Conclusões 

Através das pesquisas de campo no Residencial Santa Rita, em Codó-MA, foi possível fazer um trabalho 

de conscientização para os alunos moradores do residencial que frequentam a Centro Educacional 

Municipal João Ribeiro, no mesmo bairro. Com uma palestra destinado aos alunos, pode-se lhes mostrar 

os problemas ambientais persistentes no local onde moram, como o esgoto e o descarte incorreto do lixo, 

e ainda, repassar à eles dicas de preservação do meio ambiente e destino correto do lixo. No decorrer da 

palestra, o conteúdo sobre arborização despertou o interesse dos mesmos, a partir daí convidou-se alguns 
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alunos para realizar o plantio de mudas no residencial. Durante a realização da palestra foi possível 

perceber a participação ativa dos alunos em conhecer o assunto, principalmente quando o mesmo tratava-

se do meio nos quais eles vivem. Além disso, a partir da aplicação da intervenção prática, o plantio de 

mudas, analisou-se o interesse dos alunos bem como os moradores do residencial, nos quais participaram 

do plantio. Portanto, entende-se a importância de se trabalhar tais questões com estes alunos e moradores 

em busca da conscientização ambiental.  
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3.1.9 ABORDAGEM SOBRE LIXO URBANO E SUA DESTINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

CODÓ-MA A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE VÍDEO DOCUMENTÁRIO 
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Palavras-chave: Descarte de resíduos. Lixo urbano.Vídeo documentário. 

 

Introdução 

O lixo e o consumo possuem uma ligação direta, visto que a maioria das cidades urbanizadas não 

possui locais adequados para o depósito correto do lixo, o que provoca um destino final em áreas não 

apropriadas. A má gestão do lixo no Brasil gera graves problemas ambientais e de saúde pública, tais 

como: contaminação do solo, rios e lençóis freáticos; assoreamento; enchentes; proliferação de vetores 

transmissores de doenças; além de poluição visual e mau cheiro (MUCELIN; BELLINI, 2008). A cidade 

de Codó-MA tem crescido nas ultimas décadas e o problema do lixo vem sendo questão de discussão.O 

presente trabalho teve como propósito a construção de um vídeo documentário a cerca da destinação do 

lixo urbano no município de Codó-MA e suas possíveis implicações socioambientais. 

Metodologia 

A temática Lixo Urbano foi proposta na disciplina Educação Ambiental, onde foi enfatizada a 

precariedade de Políticas Públicas no município, destacando a problemática do lixo a céu aberto e sua 

destinação final. Partindo assim deste pressuposto e assumindo uma visão crítica, passamos assim a 

observar atentamente uma realidade um pouco que “comum” entre muitos moradores do município. Após 

visitas ao Hospital Geral Municipal (HGM), Indústria de Reciclagem, flagra no Lixão da cidade e na 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA), coletamos também entrevistas de moradores que sofrem as 

consequências por residirem, próximo a locais que estão servindo de depósitos e descarte do lixo urbano, 

como ruas, praças, calçadas e terrenos baldios, ao coletar todas estas informações e imagens,  a 

dificuldade posterior foi em realizar o Vídeo utilizando softwares adequados, logo podemos então contar 

com o auxilio do aluno Osnir Diego, da turma LCN 2010.2, que teve um papel fundamental na 

finalização deste trabalho. 

 

Fundamentação teórica, resultados e discussões. 

O trabalho foi desenvolvido na disciplina de química ambiental oferecida no Curso de Licenciatura 

em Ciências Naturais/Biologia, da Universidade Federal do Maranhão – UFMA – Campus VII – 
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Codó/MA, a partir da construção de vídeo/documentário. Foram efetuadas entrevistas guiadas com 

membros da administração pública municipal (secretaria de meio ambiente, vigilância sanitária, hospital 

geral) e moradores da cidade. Todas as entrevistas foram efetuadas com permissão prévia dos 

participantes entrevistados. 

 Os dados revelaram que cerca de 26 toneladas de lixo são retiradas diariamente das ruas do 

município, sendo  alcançados mais de 80% dos lares, segundo a empresa de coleta. Constatou-se que o 

destino final dado à maioria do lixo é o lixão municipal e muitas vezes a incineração. Cabe ressaltar que 

em 2010 foi sancionada a lei 12.305 que institui a nova política nacional de resíduos sólidos apresentando 

novas perspectivas para a gestão do Lixo Urbano no Brasil, que veda o lançamento e a queima a céu 

aberto como destinação final para os resíduos sólidos (MUCELIN, Lixo e impactos ambientais no Brasil, 

2008).  

Observou-se também que alguns moradores veem no lixo uma fonte de renda: segundo uma 

proprietária de sucata de alumínio, pneus, plásticos e vidro, o que seria lixo para outros se torna lucro para 

ela. Foram visitadas industriais de reciclagem no município, onde o de plástico é a matéria prima e 

principal fonte geradora de novas embalagens. O responsável pela limpeza e pela coleta do município 

afirma que a procura por material a ser reciclado está relacionada a materiais que vão gerar renda, sendo 

que os demais é descartado em locais inapropriados. Enfatizou ainda que a manutenção do aterro sanitário 

é cara e que o mesmo poderia ser compartido entre várias cidades vizinhas, para diminuição de custos. 

Em entrevista com o responsável pelo setor de limpeza do Hospital Geral Municipal (HGM), o mesmo 

afirmou que todo o lixo hospitalar é recolhido separadamente do lixo comum e que antes este lixo era 

incinerado no próprio hospital, porem ele afirma que não sabe qual o seu destino final. Ressalta-se que a 

queima a céu aberto de lixo hospitalar foram flagradas pela equipe deste trabalho. 

O vídeo foi editado e apresentou duração de 30 minutos e 39 segundos, tendo as entrevistas, visitas 

aos hospitais, cooperativas e ao lixão da cidade como forma de documentar uma problemática local de 

uma temática global. A Figura 1 apresenta uma foto de uma aluna em visita ao lixão da cidade de Codó. 

 

 

Figura 1. Discente em visita ao lixão da cidade de Codó. 
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Considerações Finais 

O crescimento da cidade de Codó, que gera aumento de consumo, aliado a uma demanda crescente 

de programas de gestão de resíduos eficientes fazem com que cada vez mais resíduos sejam gerados na 

cidade sem que haja uma correta utilização ou deposito destes, o que compromete a qualidade de vida das 

presentes e futuras gerações. O vídeo construído apresentou-se como uma proposta documental a partir da 

perspectiva da história ambiental, onde se tem um discurso do cidadão e do poder público a cerca do 

problema dos resíduos sólidos na cidade. Os alunos que desenvolveram o projeto estiveram 

desenvolvendo atividades e pensamento crítico a partir de problemas reais locais, estando em formação 

em uma perspectiva de problematizarão real e de interesse. 
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3.1.10 ANÁLISE TEXTUAL E TAXONOMIA DE FIGURAS RELACIONADAS AO TEMA LIXO 

EM LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS UTILIZADOS NA CIDADE DE CODÓ-MA 
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Resumo 

 

A questão ambiental nos livros didáticos é um tema bastante difundido nos Parâmetros curriculares 

Nacionais, sobre tudo para os livros de ciências. O presente trabalho objetivou avaliar os textos e imagens 

relativos às coleções de livros didáticos utilizados no ensino de ciências nas escolas públicas de ensino 

fundamental da cidade de Codó-MA. Foi utilizada a taxonomia de Kill et al adaptada, bem como 

avaliadas categorias de análise de textos. Foi observado que as coleções apresentam figuras inoperantes, 

conotativas e sem etiquetas verbais em sua maioria e que os textos apresentam conceitos definidos sobre 

o tema, bem como relações de causas e consequências a partir do tema lixo.  

 

Palavras-chave: Livro didático de ciências. Lixo. Educação ambiental. Taxonomia de imagens.  

 

Introdução 

 

A educação tem um valor indispensável para toda a sociedade. Atualmente, a sociedade encontra-se 

interligada com a ciência e as tecnologias, o conhecimento é o principal recurso, onde através da busca 

por conhecimentos e uso destes, que o ser humano vem se relacionando cada vez mais com o mundo. 

Desta forma, o ensino de Ciências tem importância ímpar na vida do ser humano, sendo fundamental para 

sua realização e integração social (DOMINGUINI et.al., 2012) Para que essa premissa seja real, deve-se 

pensar em um ensino contextualizado, que relacione o conteúdo a prática, como vêm focando as 

mudanças no ensino nas últimas décadas no Brasil, sobre tudo o que orientam as bases legais e os 

parâmetros curriculares nacionais. Para tanto, os temas transversais são de fundamental importância, 

interligando conteúdos estanques, a partir de uma ação coletiva de ensino. Submerge sob essa ótica, a 

importância dos materiais didáticos usuais nas escolas brasileiras, sobre tudo os livros didáticos de 

ciências, que têm sido constantemente avaliados e selecionados a partir de uma proposta mais 

contextualizada. Dentre os temas transversais abordados nos livros didáticos, a educação ambiental tem 

sido foco de diversos processos didáticos no ensino de ciências, sobre tudo o tema lixo, por ser atual e 

global, dentro de sua perspectiva local, o que favorece a contextualização do ensino de ciências para uma 

realidade mais próxima do aluno, considerando sua regionalidade e possível protagonismo a cerca de uma 

questão problema conhecida do aluno. Assim, o presente trabalho foi efetuado a partir do questionamento 

a cerca da contextualização do tema lixo em escolas públicas da cidade de Codó, a partir de suas práticas 
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educacionais, sobretudo, a partir do livro didático utilizado pela rede pública local de ensino, com foco na 

descrição do tema lixo a partir da caracterização de imagens e textos. 

 

Metodologia  

A proposta metodológica tem por base os preceitos da pesquisa qualitativa aplicados em uma 

investigação sobre o processo de assimilação de informação na construção da aprendizagem significativa 

em tópicos de ciências naturais de cunho ambiental, a partir do tema lixo, focando na contextualização a 

partir da análise de material utilizado nas escola da rede publica municipal de ensino da cidade de Codó-

MA. A abordagem teve por base um diagnóstico material, a partir da avaliação do livro didático. 

Primeiramente foi realizada uma leitura e interpretação dos PCN’s, com relação à educação ambiental e o 

tema lixo, como base para consolidação da proposta final de trabalho. Posteriormente foi efetuado um 

levantamento quantitativo dos livros de ciências utilizados na rede escolar pública de Codó (ensino 

fundamental). A partir deste momento, foram verificados os elementos pedagógicos sobre o tema, 

apresentados nos livros didáticos de ciências, a partir da análise de textos e figuras sobre o lixo, em 

capítulos específicos. 

 

Fundamentação teórica, resultados e discussões 

Os PCN’s abordam temas fundamentais para a sociedade, com temas transversais a serem 

desenvolvidos e trabalhados no ensino. Os mesmos mostram alguns objetivos relacionados ao meio 

ambiente que são essenciais no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, trazendo uma importância 

social, onde os mesmos não assimilem apenas conceitos, mas que possa trazê-los para sua vivência, sua 

realidade, intervindo de alguma maneira para a sua mudança. É possível observar nos PCN’s, a 

preocupação em se relacionar assuntos, conteúdos da Educação Ambiental com a realidade do aluno e 

com o meio a sua volta. O documento indica que questões ambientais, problemas relacionados à geração 

do lixo e como estes afetam a saúde, esgotamento de recursos naturais renováveis, à fome, à 

industrialização, também se relacionam com as próprias ações humanas, tais como a concentração de 

renda ligada à maneira de como é gerada as riquezas nesta sociedade capitalista. Desta maneira, nos dias 

atuais não é possível esconder a gravidade dos problemas ambientais, buscando assim, maneiras e 

soluções para o seu enfrentamento, sendo que trabalhar o tema lixo nas escolas, observar como se dá esta 

temática nos livros contribuirá de forma significativa para o conhecimento ambiental do aluno, uma vez 

que este conhecimento irá ajudar o aluno a compreender a realidade, atuando sobre ela, assim como 

participar das atividades escolares e de ações na própria comunidade. Pois, quanto mais o aluno conhece 

o ambiente natural e social, o mesmo se apropria de conhecimentos que lhes fortaleceram na articulação 

de atividades e ações para a conservação ambiental (BRASIL, 1997). Segundo os PCN’s, o que se precisa 

é uma educação ambiental que agregue o pensamento qualitativo de conteúdos mais que informações 
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eficientes, dando ênfase nos aspectos éticos e políticos da questão ambiental, pois despertando a 

necessidade de refletir, repensar atitudes individuais tem influência no meio ambiente coletivo. Nesse 

sentido observa-se basicamente que os objetivos gerais sobre o meio ambiente, para o ensino 

fundamental, proposto pelos PCNs são: adotar postura de respeito em casa, na escola, na comunidade, 

com os patrimônios culturais; perceber os processos pessoais como elemento essencial para atuar no meio 

ambiente, entre outros. Com relação ao papel do professor ao trabalhar este Tema Transversal é contribuir 

para a formação de cidadãos conscientes, para que os mesmos possam atuar ativamente na realidade 

socioambiental, com o bem-estar de cada indivíduo, da sociedade, local e global. Portanto, trabalhar com 

a realidade dos alunos é sempre um método favorável à aprendizagem, isso proporcionará, não só aos 

alunos, mas a todos em geral, uma visão mais crítica e racional a respeito das questões ambientais, uma 

vez que, haverá um embasamento em fatos concretos e contextualizados. 

A partir desse embasamento teórico, partiu-se para etapa de levantamento de dados, caracterização 

e avaliação dos livros didático utilizado no município de Codó-MA. Após levantamento efetuado, 

verificou-se que o município utiliza, no ensino fundamental (6º à 9º ano), cinco coleções de livros, onde 

cada escola tem seus parâmetros de escolha para uma coleção (QUEIROZ, 2015), como apresentado na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1. Coleções de livros de ensino de ciências utilizados nas escolas públicas de ensino fundamental maior da 

zona urbana da cidade de Codó-MA. 

COLEÇÃO EDITORA AUTOR 

A Projeto Teláris/Ciências Ática Fernando Gewandsznajder 

B O Meio Ambiente/Ciências Ática 
Carlos Augusto da C. Barros/ Wilson 

Roberto Paulino 

C Oficina do Saber/Ciências Leya 
Alice Mendes Carvalho L. Costa/ Carla 

Newton Scrivano 

D Companhia das Ciências Saraiva 

Eduardo Schechtmann/ Herick Martin 

Velloso/ João Usberco/ José Manoel 

Martins/ Luiz Carlos Ferrer 

E Projeto Araribá/Ciências Moderna Vanessa Shimabukuro 

 

A coleção A foi observada como sendo a mais utilizada pela maioria das escolas públicas do 

município, seguida da coleção B. A partir de então foi efetuado um levantamento quantitativo da estrutura 

didática de cada coleção. Resumidamente, os livros, em sua maioria, apresentam de acordo com as 

premissas explicitadas nos PCN’s, tendo capítulos relativos ao tema lixo, com textos, tabelas, esquemas, 

mapas, notas e sugestões, dando enfoque a causas e consequências da geração de lixo. Para a efetivação 

da análise da temática do Lixo, partiu-se em seguida para a abordagem sobre a análise de figuras inseridas 
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nos capítulos que abordavam o tema. Foram categorizadas as imagens adaptando-se os parâmetros 

descritos por Kiill (2009), para a análise de livros didáticos.  

Para a categorização taxonômica das imagens foram utilizados os seguintes parâmetros: grau de 

iconicidade, funcionalidade, relação com o texto principal e etiquetas verbais. Com relação ao grau de 

iconicidade, as imagens podem ser classificadas em relação ao menor ou maior grau, sendo que as 

primeiras são menos realistas e exigem um conhecimento maior do código simbólico utilizado. Quanto à 

funcionalidade, se refere à utilização das ferramentas gráficas como forma de expressar as ideias. As 

etiquetas verbais são os textos inclusos nas ilustrações, que ajudam na interpretação e a relação com o 

texto principal se refere à forma como as ilustrações se apresentam, podendo aparecer isoladas no texto, 

ter alguma interação ou podendo estar profundamente interligadas com o texto. 

A análise evidenciou que, no geral, as coleções utilizadas apresentam, em sua maioria, imagens do 

tipo fotografia, sendo inoperantes, conotativas e sem etiquetas verbais. A Tabela 2 apresenta um resumo 

dos dados a partir das coleções. 

 

Tabela 2. Avaliação da Taxonomia das imagens analisadas nas coleções de ciências utilizadas pelas 

escolas públicas de ensino fundamental da cidade de Codó-MA 

Taxonomia 
Coleções 

Ex.: 
A B C D E 

Iconicidade 

(Foto) 
90%  87%  52%  57%  50%  

 

Funcionalidade 

(inoperante) 
95% 100% 94% 73% 100% 

 

Relação com texto 

(conotativas) 
90% 87% 94% 70% 100% 
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Etiquetas verbais 

(sem etiquetas) 
90% 87% 72% 70% 100% 

 

 

 

Para análise dos textos relativos a educação ambiental nas coleções, foram criadas quatro categorias de 

análise, para verificar como o material didático apresenta o tema lixo na estrutura textual, sendo: 

i) Conceito, que diz respeito à forma como o livro didático de ciências conceitua lixo em seus 

textos; 

ii) Causas, que buscou o que pode levar à formação do lixo; 

iii) Consequências, que buscou relacionar o lixo com suas possíveis implicações socioambientais, 

e 

iv) Responsabilidade, que avaliou se o texto comentou sobre de quem seria a responsabilidade 

pela geração de lixo. 

Foram constatados cinco capítulos e dois tópicos relacionados à temática. Verificou-se que os livros 

trazem conceitos bem gerais sobre o tema, indicando que lixo pode ser “tudo que se descarta”. Abordam 

tipos de lixo como doméstico, comercial, público, hospitalar, industrial e radioativo.  De uma maneira 

geral, mostram a diferença entre lixo e resíduos sólidos, e ainda observam-se conceitos sobre o aterro 

sanitário, incineração, compostagem e reciclagem. Como causas e consequências principais, citam-se: a 

problemática do lixão, do lixo em rios e terrenos baldios, doenças a partir do lixo, chorume, contaminação 

ambiental. Com relação à questão da responsabilidade, percebeu-se que são feitos direcionamentos às 

prefeituras e governos, sendo apresentadas ideias para diminuir os impactos que o lixo vem causando no 

ambiente ao longo do tempo, tais como: conceitos de compostagem, “Política dos R’s” e coleta seletiva. 

 

Considerações Finais 

 O tema lixo é bastante utilizado para fomento de educação ambiental e o livro didático, sendo um 

material bastante utilizado pelo professor, deve ter papel fundamental na abordagem do tema. No geral, a 

análise evidenciou que as coleções de ciências utilizadas no ensino fundamental público da cidade de 

Codó abordam a educação ambiental, com base principal no tema lixo. Os livros apresentam imagens em 

sua maioria na forma de fotografias, o que incorpora a imagens a uma ideia de realidade e localidade, mas 

as imagens foram denotadas como inoperantes, ou seja, só cabem observar. A maioria foi conotativa, 

indicando uma possível correlação direta da imagem com o texto, a partir da visão do leitor. Em sua 
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maioria, sem etiquetas verbais, demonstrando falta de texto na ilustração. Os textos relativos ao tema lixo 

estão bem descritos com relação a conteúdos, causas, consequências e responsabilidades.  
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Resumo 

O presente trabalho partindo das definições sobre Interdisciplinaridade tem por objetivo abordar de forma 

sucinta a questão socioambiental, a degradação do meio ambiente e o uso ilimitado dos recursos naturais 

pelo homem.  As questões ambientais enquadram-se numa perspectiva interdisciplinar e, desse modo, 

promover a gestão com o planejamento e uso sustentável dos recursos, implica em agregar uma política 

do conhecimento, que promova a articulação de ciências e a integração de saberes. Nesse sentido, 

destaca-se a interdisciplinaridade, enquanto política de integração do conhecimento e de cidadania, a ser 

agregada na gestão ambiental, a fim de reformular estratégias à nova racionalidade ambiental direcionada 

à sustentabilidade.  

 

Palavras chave: Interdisciplinaridade.Sustentabilidade.Problemas Ambientais. 

 

Introdução 

 Interdisciplinaridade é um termo que não tem significado único, possuindo diferentes 

interpretações, mas em todas elas está implícita uma nova postura diante do conhecimento, uma mudança 

de atitude em busca da unidade do pensamento. O desafio da interdisciplinaridade passa, inicialmente, 

pela questão institucional e estende-se até a forma e os métodos de avaliação dos trabalhos 

interdisciplinares. “Segundo Guimarães (2011), a educação ambiental deve ser um processo contínuo e 

permanente, iniciando em nível pré-escolar e estendendo-se por todas as etapas da educação formal ou 

informal” 

Os problemas ambientais gerados pelo uso indiscriminado dos seus recursos produzindo 

consequências e implicações na qualidade de vida de seus habitantes. Segundo Reigota, (2001 p. 12), “Os 

problemas ambientais foram criados por homens e mulheres e deles virão as soluções. Neste sentido, são 

sistemas complexos, nos quais intervêm processos de diferentes racionalidades, ordens de materialidade e 

escalas espaços-temporais. 

É nesse sentido que (Dias 2003, pág. 148), afirma: “O fator mais importante que contribui para a 

especificidade da Educação Ambiental é, sem dúvida, sua ênfase na resolução de problemas práticos que 

afetam o meio ambiente humano.” E ainda acrescenta: “disso deriva outra característica fundamental da 

Educação Ambiental, a abordagem interdisciplinar, que considera a complexidade dos problemas 
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ambientais e a multiplicidade dos fatores ligados a eles”. Na visão de Milaré (2009), para ter uma vida 

sustentável é necessário uma sintonia entre o ser humano e a natureza, com aspecto positivo na 

construção de uma sociedade sustentável através dos princípios como: respeitar e cuidar da sociedade e 

dos seres vivos; melhorar a qualidade da vida humana; conservar e vitalidade e a diversidade do planeta; 

minimizar o esgotamento de recursos não renováveis, utilizarem menos esses recursos ou simplesmente 

fazer a reciclagem do que for possível; permitir, incentivar que as comunidades cuidem do seu próprio 

meio ambiente; dentre outros. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada é uma pesquisa descritiva, que parte de uma pesquisa bibliográfica baseada 

em livros, artigos científicos, periódicos eletrônicos e legislação aplicada. A estratégia geral da pesquisa 

foi o levantamento e análise de informações na literatura técnico científica sobre gestão ambiental, 

buscando as contribuições da interdisciplinaridade e da educação ambiental.  

 

Resultados e Discussões 

O crescimento econômico, sem o devido respeito ao direito fundamental ao meio ambiente limpo e 

ecologicamente sadio, provoca danos irreparáveis ou de difícil reparação (FREITAS, 2012, p.44). E nesse 

contexto, a educação para a sustentabilidade, conforme entendimento do autor Juarez Freitas, ajuda a 

compreender as leis naturais e possibilita a escolha do modelo mais adequado ao desenvolvimento 

intemporal (FREITAS, 2012, p.170) 

A questão ambiental está diretamente ligada à social. É preciso então pensar na mudança pois 

estamos vivendo atualmente as consequências do desenvolvimento tecnológico, superexploração da 

natureza pelo homem capitalista e produtivista que nos leva a um viés individualista, e egoísta no qual o 

ambiente natural não é levado em consideração, resultando em muitas agressões ao mesmo. 
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A questão socioambiental apresenta-se enquanto uma temática que vem sendo cada vez mais 

discutida em decorrência, principalmente, da divulgação massiva da mídia sobre a intensificação de 

situações de desastres. Entende-sea questão socioambiental como um “conjunto de manifestações da 

destrutividade ambiental, resultantes da apropriação privada da natureza, mediadas pelo trabalho 

humano” (SILVA, 2010, p.144). Otermo “sócio” inserido no “ambiental” é justificado no sentido de 

evidenciar uma opção política para reforçar a compreensão de que não se pode separar dessa discussão o 

componente social do ambiental. Além do mais, considera-se fundamental, para compreender as 

manifestações da questão socioambiental, vinculá-las ao modo de produção capitalista, por entender que 

este tem intensificado cada vez mais suas contradições, impondo a destrutividade ambiental e social como 

“condição” para sua auto reprodução. De acordo com a ideia de Marx, Foster (2005) salienta que:   

“[...] mediado pelo trabalho o homem transforma a natureza e, neste movimento, também se 

transforma. Porém, ao mesmo tempo em que se diferencia da natureza pelo trabalho, este, ao invés 

de realizá-lo, o escraviza, ou seja, o trabalhador tornou-se alienado frente ao trabalho e em relação 

à natureza.” 

 

Diante do exposto, o homem deveria cuidar da natureza, como se fosse parte de seu corpo, tendo ideias 

sustentáveis ao invés de destruí-la. Foster acrescenta : 

 
Dizer que o homem vive da natureza significa que a natureza é o corpo dele, como qual deve se 

manter em contínuo intercâmbio a fim de não morrer. A afirmação de que a vida física e mental do 

homem e a natureza são interdependentes, simplesmente significa ser a natureza interdependente 

consigo mesma, pois o homem é parte dela. (FOSTER 2005). 

 

 
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fportalcampobelo.com.br%2Fimages%2Fnoticias%2F3377%2F11-02-2015 

 

 “A interdisciplinaridade legitima-se, então, como o desafio científico da crise ambiental” 

(ZANONI, 2000, p.112) Neste contexto, falta-se políticas públicas que incentive a sustentabilidade, pois a 

complexidade ambiental exige soluções inovadoras que demandam, além do conhecimento especializado, 

o diálogo entre diversos saberes científicos, novas atitudes e comportamentos dos agentes envolvidos para 

compreender e propor respostas para uma realidade multifacetada. Neste sentido a interdisciplinaridade é 

importante para mesclar diversas áreas com o objetivo de investigar as causas e consequências da 

degradação ambiental e criar soluções para esta problemática. 
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Assim, desenvolvimento sustentável está ligado ao futuro situações e escolhas que se faz hoje para 

melhorar as condições de vida para nós e para os nossos descendentes em situações que afetam o modo de 

viver futuro. (FREIRE, 2007). 

Conclusões 

A presente pesquisa analisou a interdisciplinaridade, a questão socioambiental a sustentabilidade e a 

educação ambiental. Segundo NUNES(2014), A problemática ambiental é uma questão interdisciplinar, 

com isso, o planejamento do uso sustentável dos recursos implica na necessidade de uma política do 

conhecimento, que promova a articulação de ciências e a integração de saberes das diversas disciplinas. 

Neste sentido na educação, pode -se encontrar apoio para melhoria da relação homem-natureza-homem, pois é 

conscientizando o indivíduo que o convívio entre as pessoas e o meio ambiente pode melhorar. Pois, é desde 

pequeno que se aprende a preservar; os adultos que apresentam maior dificuldade para absorver novos hábitos mais 

saudáveis, porque estão acostumados com os costumes antigos. 
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3.1.12 REUTILIZAÇÃO DE PNEUS COMO PROPOSTA DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL
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Resumo 

O presente trabalho fundamentou-se na reutilização de pneus usados, para construção de puffs, como 

proposta de intervenção ambiental. O problema foi caracterizado como forte causador de impactos 

ambientais e, com isso foram selecionadas borracharias na cidade de Timbiras-MA para recolhimento de 

pneus, onde estes, após recolhidos, foram lavados para melhor manuseio. Os puffs foram confeccionados 

com tecido nylon. Após isso os puffs foram doados a direção do Campus VII da UFMA, na cidade de 

Codó, sendo que foram bem aceitos pela comunidade universitária, estando em pleno uso.   

Palavras-chave: Reuso. Descarte. Resíduos sólidos. Doenças. 

 

Introdução 

O pneu foi uma das invenções mais úteis da humanidade. O mesmo consiste em um tubo de 

borracha cheio de ar e ajustado ao aro da roda do veículo, permitindo a tração do veículo e, ao mesmo 

tempo, absorvendo os choques com o solo sobre o qual o mesmo trafega, proporcionando assim, 

desempenho, economia e conforto à rodagem de veículos terrestres automotores e outros. No entanto, a 

invenção trouxe consigo um dos maiores problemas ambientais da atualidade, a partir da falta de descarte 

adequado para o mesmo. O presente trabalho visou dar um destino útil para estes pneus, a partir de uma 

proposta de reutilização dos mesmos, como forma de intervenção ambiental, retirando esses pneus das 

borracharias, que provavelmente seriam transportados para o lixão municipal. 

 

Metodologia  

A princípio foram realizadas pesquisas bibliográficas referentes à temática adotada, bem como 

levantamento de borracharias na Cidade de Timbiras-MA. Após visita a borracharias e constatação do 

acúmulo de pneus em várias delas, foi selecionada uma delas para atuação do trabalho. Foram realizadas 

entrevistas com os proprietários do estabelecimento para questionamento do destino final dos pneus 

(autorizados por documentação). Posteriormente foram solicitadas doações de pneus, sendo selecionada 

uma proposta de reuso a partir de busca na internet de propostas de reutilização dos mesmos. 

Primeiramente os pneus foram lavados. Foi selecionado o tecido do tipo lycra devido a resistência e 

elasticidade para montar os puffs. Após montagem, estes foram doados para a Universidade Federal do 

Maranhão, Campus VII, na cidade de Codó-MA. 
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Fundamentação teórica, resultados e discussões 

Como a produção de veículos automotores aumentou em grandes quantidades, a produção de pneus 

aumentou proporcionalmente para atender esses novos veículos e também para a substituição de antigos. 

A quantidade de pneus descartados e sua durabilidade no ambiente têm motivado as autoridades a propor 

medidas específicas para que os países façam o reaproveitamento dos pneus sem afetar a natureza. No 

entanto na maioria das vezes o descarte é feito através da queima do produto, já que é a forma mais rápida 

e fácil de se livrar do problema, pois o tem fácil combustão devido à grande quantidade de produtos 

químicos inflamáveis utilizados na sua fabricação, mas também podem ser descartados em lugares 

distantes e isolados ou até mesmo enterrados. 

A problemática dos pneus trouxe um grande impacto ambiental, uma vez que a maior parte dos 

pneus descartados está abandonada em locais inadequados, causando grandes transtornos para a saúde e a 

qualidade de vidas humanas. Segundo organizações internacionais, a produção de pneus novos está 

estimada em cerca de dois milhões por dia em todo o mundo. Já o descarte de pneus velhos chega a 

atingir, por ano, a marca de quase 800 milhões de unidades. Os descartes incorretos desses pneus podem 

servir de abrigo para mosquitos transmissores de doenças, sendo que estes podem ser comprovados, 

principalmente em lixões, onde muito deles são queimados emitindo fumaça tóxica representando riscos 

de mortalidade prematura, deterioração das funções pulmonares, problemas do coração, depressão do 

sistema nervoso e central. 

Os pneus descartados podem ser reciclados ou reutilizados de diversas formas, entre elas está à 

prática para esportes – usando em corridas de cavalo, ou eventos que necessitem de uma limitação do 

território a percorrer. Pode se usar em bancos ou estofados, utilizar pneus maiores de carros e preencher 

com almofadas para fazer confortáveis bancos. Brinquedos de parques, que consiste em amarrar pneus 

presos por uma corda para que crianças possam brincar com seguranças. Ornamentação de praças e 

calçadas, cortando pneus ao meio e pintando de diversas cores e colado na calçada. Como propostas de 

reaproveitamento de suas substancias constituintes, os pneus podem ser transformados em óleo, gás e 

enxofre. Além disso, os arames que existem nos pneus radiais podem ser separados por meios 

magnéticos. Cada material pode ser reaproveitado para fins específicos, ou até mesmo descartados, cada 

um, de forma mais adequada.  

A Resolução CONAMA nº 416/2009, que dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental 

causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências, no 

seu Art. 1º diz que “os fabricantes e os importadores de pneus novos, com peso unitário superior a 2,0 kg 

(dois quilos), ficam obrigados a coletar e dar destinação adequada aos pneus inservíveis existentes no 

território nacional, na proporção definida nesta Resolução”, o que fortalece as perspectivas de logística 

reversa dentro do ciclo de vida dos produtos.  
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Este problema de descarte inadequado de pneus vem crescendo tanto nas cidades grandes quanto 

nas pequenas, uma vez que o aumento na aquisição de veículos (motos e carros) na última década foi 

sentido em várias cidades, sobre tudo no interior do Brasil. Assim as cidades da região dos cocais, no 

Maranhão, também passam por esse problema de acúmulo deste resíduo sólido. Delimitando o problema, 

a cidade de Timbiras, sofre, de forma abrangente, como a falta de reciclagem. Nas borracharias da cidade, 

por exemplo, por falta de apoio e incentivo por parte das autoridades em relação a reciclagem de pneus, 

por causa do acúmulo do mesmo, acabam jogando nas portas de suas calçadas para que o carro de lixo 

pegue e jogue o mesmo no lixão, acumulando doenças. 

Como resultado, foi constatado o acúmulo de vários pneus nas borracharias da cidade, Figura 1. 

 

Figura 1: Pneus acumulados em borracharias em Timbiras-MA 

Foram questionados sobre o destino dos pneus que ficam no estabelecimento, sendo que os mesmos 

disseram que alguns são recapeados e revendidos como usados, mas a maioria vai para o lixão, após 

recolhimento pela caçamba da prefeitura. Foi evidenciado que agentes de saúde passam pelas 

borracharias duas vezes por mês, solicitando que os pneus não se acumulem. Seguidamente, foram 

solicitados para as borracharias, dez pneus, na forma de doação. Dentre várias propostas estudadas de 

reaproveitamento, foi selecionada a de confecção de puffs, visto que, a maioria das outras propostas 

pesquisadas, levavam para o corte do pneu, que é uma etapa que necessita de maquinário específico, que 

no caso não estava disponível para uso. Foram pesquisadas propostas de dobra do tecido, sendo então os 

puffs construídos, podendo ser observado o processo a partir da fotos da Figura 3.  
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Figura 3. Construção dos puffs de pneus.  

Depois de montados, os puffs foram testados com relação a resistência, pelos integrantes do projeto. 

Seguidamente, por termo de doação, os puffs foram entregues a direção do Campus VII, da UFMA, na 

Cidade de Codó-MA, onde se encontram atualmente em pleno uso, como demonstra a Figura 4.  

 

Figura 4. Puffs preparados e puffs em uso pela comunidade acadêmica da UFMA.   

 

Conclusões ou Considerações Finais 

Diante da problemática trabalhada, pôde-se perceber que milhares de pneus são descartados 

incorretamente em borracharias e com isso causando grandes impactos no meio ambiente e na saúde do 

homem. Visto que os pneus apresentam tempo indeterminado de degradação, uma das formas simples e 

viável de reutilização destes foi a construção de puffs, que foi desenvolvida durante a disciplina de 

química ambiental e bem aceita pelos usuários. A doação dos puffs evidencia que a direção se 

responsabiliza pela manutenção dos mesmos, o que objetiva um uso duradouro dos mesmos. A proposta 

de intervenção pode servir como forma de atuação do próprio discente em propostas futuras, projetos 

educacionais na rede escolar, uma vez que o trabalho foi fruto de projetos da disciplina de química 

ambiental, do curso de LCN/Bio de Codó. Assim a proposta de confecção de puffs foi efetuada. 
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3.2 Modalidade Comunicação Oral 

 

3.2.1 FAUNA DE SOLO COLETADA EM HORTA ORGÂNICA CONSTRUÍDA NA ESCOLA 

MODELO MUNICIPAL REMY ARCHER, EM CODÓ, MARANHÃO 

BASTOS, Rafael Costa
1
; SILVA, José Orlando de Almeida

2 

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais/Biologia – UFMA, Campus VII – Codó. *rrafael-lp@hotmail.com 

² Professor Assistente, do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais/Biologia, UFMA, Campus VII – Codó. 

 

Resumo 

 

Uma horta escolar é uma maneira prática que auxilia a abordagem de certos conteúdos em sala de aula no 

ensino fundamental, pois possibilita a construção do conhecimento dos alunos de modo enriquecedor. 

Para a construção de uma horta vários fatores devem ser considerados. Dentre estes, a fauna de solo, que, 

assim como a água e os nutrientes do solo, é responsável pelo crescimento e qualidade das hortaliças. 

Neste sentido, o presente trabalho realizou coleta de artrópodes do solo de uma horta orgânica construída 

em uma escola no município de Codó, MA, para proporcionar aos alunos novas experiências, assim, 

como também, verificar o potencial didático desta atividade prática no ensino de ciências. Esta atividade 

colaborou para a melhora da aprendizagem dos alunos envolvidos. 

 

Palavras-chave: Artrópodes do solo. Construção do conhecimento.Horta escolar. 

 

Introdução 

 

Dentre as dificuldades encontradas pelos professores em sala de aula, destaca-se a falta de 

condições estruturais básicas (laboratórios, equipamentos e espaço físico) para a execução de certas 

práticas pedagógicas diferenciadas, que podem auxiliar no processo de ensino aprendizagem dos alunos. 

No ensino de ciências, este problema se agrava devido ao caráter dinâmico e natural dos conteúdos, que, 

em alguns casos, necessitam de práticas especificas para a abordagem dos mesmos (MORGADO; 

SANTOS, 2008). 

O professor, inconformado com esta situação de descaso das autoridades competentes, tende a 

elaborar/propor meios alternativos e viáveis para minimizar os possíveis problemas causados por estas 

carências nas escolas. A construção de uma horta orgânica nas dependências da escola proporciona um 

leque de opções para o professor de ciências. Esta atividade é utilizada como um laboratório a céu aberto, 

onde o professor realizará com os alunos atividades práticas enriquecedoras para a construção do 

conhecimento destes. Cabe ressaltar que esta proposta possibilita ainda, a abordagem de temas 

transversais como hábitos alimentares, segurança alimentar e saúde publica (MORGADO; SANTOS, 

2008). Mas para a construção de uma horta como modelo educativo, diversos fatores devem ser 

considerados, tais como, recursos hídricos, nutrientes e a fauna do solo (FREITAS et al., 2013). 

Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo proporcionar aos alunos de uma escola 

pública da educação básica do município de Codó, MA, noções básicas de pesquisa científica por meio de 

coleta de artrópodes do solo de uma horta orgânica. 
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Metodologia 

 

A atividade de coleta e análise de artrópodes foi realizada com a participação de 15 alunos do 8º ano do 

turno matutino da Escola Modelo Municipal Remy Archer, localizada na área urbana da cidade de Codó, 

MA. A atividade foi desenvolvida em dois momentos: no primeiro, em julho/2016, foi feita a coleta dos 

artrópodes do solo nas dependências da própria escola; no segundo, em agosto/2016, foi feita a análise do 

material coletado. Esta última sendo realizada no Laboratório de Biologia Geral do Campus VII da 

Universidade Federal do Maranhão – UFMA. 

Os alunos formaram três grupos (g1, g2 e g3), que ficaram responsáveis pela instalação e retirada de três 

armadilhas do tipo Pitfall (de 12,9 cm de altura por 9,9 cm de diâmetro), sendo uma para cada grupo. As 

armadilhas foram colocadas em linha reta e distavam 8 m uma da outra, e ficaram expostas por um 

período de 24 h. Os exemplares coletados foram transferidos para tubos de falcon, de 20 ml, e etiquetados 

pelos três grupos (g1, g2 e g3). 

Os alunos foram orientados a buscarem na literatura e meios de comunicação informações sobre os 

grupos incluídos no filo Arthropoda. Em seguida, os alunos foram levados ao Laboratório de Biologia 

Geral da UFMA para que analisassem o material coletado ao nível de classe, conforme classificação de 

Hickman Jr. et al., (2013). 

 

Fundamentação teórica, resultados e discussões 

 

Os alunos coletaram 68 exemplares de artrópodes, distribuídos em quatro classes. A classe mais 

abundante foi Insecta, representada por 79,41 % do total de exemplares coletados; seguida por Arachnida, 

com 10,29 % da amostra. O grupo de alunos g3 foi o que coletou o maior número de exemplares e de 

táxon; seguido pelo grupo g2 (Tabela 1). 

Tabela 1. Artrópodes de solo coletados em horta pelos três grupos de alunos (g1, g2 e g3) 

da escola Remy Archer, em Codó, MA.    

CLASSE 
GRUPOS DE ALUNOS 

Total 
g1 g2 g3 

Arachnida 2 3 2 7 

Chilopoda - 3 2 5 

Diplopoda - 1 1 2 

Insecta 5 12 37 54 

TOTAL 7 19 42 68 

 

Foi observado durante a atividade prática, que os alunos possuem pouco ou nenhuma 

familiaridade com alguns dos termos científicos comuns no conteúdo de ciências no ensino fundamental; 

de modo que, demonstraram dificuldades no entendimento e/ou pronuncia destes. No entanto, ao término 

desta atividade, observou-se a aptidão dos alunos na identificação e diferenciação dos grupos de 
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artrópodes (Aracnida, Chilopode, Diplopode e Insecta). Isto foi possível devido à observação e análise de 

algumas características diagnósticas de cada classe. Durante a atividade prática, os alunos ainda fizeram 

questionamentos em relação ao conteúdo abordado; e, também, relataram a observação de algumas 

divergências conceituais em relação ao conhecimento científico aprendido. 

 

Considerações finais 

 

A atividade de coleta e análise do material zoológico apresenta um grande potencial educativo, 

contribuindo, assim, no processo de ensino-aprendizagem, na abordagem dos conteúdos de ciências nas 

séries finais do ensino fundamental. Cabe ressaltar também que, esse tipo de atividade pode ser útil na 

abordagem de conteúdos como biodiversidade e meio ambiente. 
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Resumo:  

O Buriti (Mauritia flexuosa) é uma palmeira de grande porte que possui folhas dispostas em leque. 

Produz um fruto castanho-avermelhado revestido por escamas brilhantes, polpa amarela, semente oval 

dura e amêndoa comestível. No Maranhão, em muitas das zonas rurais, encontram-se várias comunidades 

que vivem próximas á muitos buritizais. Ainda assim, não tem o conhecimento da utilidade desta espécie 

como alimento, vida e energia. Pretende-se colaborar com o conhecimento sobre o extrativismo 

sustentável, para que se possa continuar colhendo folhas e frutos de buriti ao longo do tempo, gerando 

renda e conservando a natureza. O seguinte trabalho investiga a produção geral do buriti, seus princípios 

ecológicos, condições e formas de organização e a inserção do trabalho e da produção nas redes de 

relações socioculturais, econômicas e institucionais.  

Palavras-chaves: Aproveitamento. Buriti. Sustentabilidade 

 

Introdução 

O buritizeiro, palmeira do fruto buriti (Mauritia flexuosa) é uma árvore majestosa, de porte 

arbóreo, que desperta admiração em quem a conhece. Além da importância cênica, possui valor cultural e 

econômico em diversas regiões do Brasil; fornece uma enorme variedade de produtos que são utilizados 

em eventos culturais, no dia-a-dia dos agroextrativistas, e também, comercializados para a geração de 

renda das famílias (SAMPAIO, 2012). A hipotética do estudo se deve ao fato que muitas pessoas e até 

comunidades não têm conhecimento da importância e uso do buriti. Consequentemente, os mesmos 

acabam não sabendo utilizar o fruto para seu beneficio e ocasionando sérios problemas para a natureza 

devido à falta de informação sobre a importância do fruto para a mesma. Devido tais características e uma 

grande variabilidade usual, motivou-se pesquisar as varias utilidades, importância ecológica e 

curiosidades sobre o buriti tanto em geral no Brasil e delimitadamente no estado do Maranhão. E devido 

ao fato do Buriti ser uma planta que se pode aproveitar desde o fruto até sua raiz, assim podendo ser 

utilizado para diversas finalidades como já mencionado e ajudando economicamente e ecologicamente. 

Busca-se por meio dessa pesquisa mostrar à população a importância do buriti como fonte de renda 

econômica e também seu papel para a preservação da natureza, bem como explanar a importância 

ecológica do buriti para a conservação das áreas alagadas onde há sua predominância e esclarecer como o 

buriti pode contribuir para a economia de populações.  

 

Metodologia  

mailto:nathallya.souza@hotmail.com
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O presente trabalho foi elaborado por meio de um estudo exploratório de revisão bibliográfica 

(revistas, artigos, TCC’s, manuais, cartilhas, sites, etc.). Dentre as referências utilizadas com maior 

numero de informações na pesquisa destacou-se uma cartilha sobre boas praticas do uso do buriti, um 

manual tecnológico e dois TCC’s, porém ao todo foram lidos onze trabalhos durante o período de 

elaboração do projeto, que foi entre os meses de maio e junho de 2016.  

 

Fundamentação teórica, resultados e discussões 

A palmeira do buriti foi muito importante para as tribos indígenas da América do Sul, considerada o 

sustento desses povos, que dela obtinha madeira, palha, óleo e fibras. Os frutos do buriti foram de 

fundamental importância na dieta dessas populações, devido, principalmente à grande quantidade de 

vitamina contida em sua polpa (SILVA et al., 2010, APPUD VIEIRA et al., 2011). Conforme a região, a 

mesma planta recebe diferentes nomes populares. O buriti, por exemplo, é também conhecido como 

miriti, muriti, palmeira--do-brejo, moriche, carangucha e aguaje (SAMPAIO, 2011). 

O período desde o surgimento do cacho do buriti até o completo amadurecimento e queda dos 

frutos demora mais de um ano. A época da floração varia bastante entre regiões. No Cerrado, geralmente 

a floração ocorre de novembro a abril, mas os frutos amadurecem de setembro a fevereiro. Já na 

Amazônia, a floração ocorre de abril a junho e o amadurecimento só ocorre de março a agosto do ano 

seguinte (SAMPAIO, 2011). Uma palmeira de buriti produz de 40 a 360 quilos de fruto. Em 1 hectare 

manejado podem ser produzidas de 2,5 a 23 toneladas de fruto por ano (CYMERYS et al, 2005). 

Cada buriti adulto possui de 20 a 30 folhas. Cada folha é composta de três partes: a capemba 

(bainha), o talo (pecíolo) e a palha (limbo foliar). A capemba é a parte mais larga do talo que fixa a folha 

ao caule do buriti. O talo é coberto por uma fibra dura, conhecida como tala. A palha é o restante da folha 

(SAMPAIO, 2011). 

Em 2009 foram vendido 15 frutos por R$ 1,00. No ano de 2008 no mercado de Belém, o cacho 

pequeno foi vendido entre R$ 1,50 e R$ 2,00. O cacho grande variou o preço entre R$ 5,00 e R$ 8,00. 

Tem diversos tipos de brinquedos, custando de R$ 1,50 a R$ 60,00. O litro do óleo de buriti custou entre 

R$ 40,00 e 50,00. Em 2004, em Belém, 100 mililitros de óleo de buriti foram vendidos por R$ 5; o quilo 

da polpa atingiu R$ 8; e um paneiro com 15 frutos custou R$ 1. Entre 1997 e 1998, 20 frutos custavam 

R$ 0,50 (CYMERYS et al, 2005). 

Cada fêmea de buriti pode produzir de 1 a 10 cachos de frutos, mas em média são produzidos 4 

cachos por fêmea em uma safra boa. O número de frutos por cacho pode variar bastante. Em estudos 

realizados foram encontrados de 450 a 2.000 frutos por cacho. O peso de cada fruto varia de 15 A 75 g 

(SAMPAIO, 2011). 

Não é só para as pessoas que o buriti é importante. Existem muitos animais que dependem dessa 

planta. Algumas araras fazem os seus ninhos nos caules de buritis mortos. Muitos animais que estão 
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desaparecendo do Cerrado alimentam-se dos frutos do buriti e dependem desta palmeira para sobreviver, 

como o veado, o cateto, o jabuti, o lobo-guará, os macacos e muitas curicas, araras e papagaios. Durante a 

safra, os frutos do buriti são um dos alimentos mais consumidos pela anta e pelo queixada (SAMPAIO, 

2011). 

O buriti fornece alimentos, ração para animais, adubo, materiais de construção, enfeites, utensílios 

domésticos, móveis, remédios, cosméticos, brinquedos e até mesmo instrumentos musicais. Cada parte 

desta planta possui pelo menos uma utilidade (SAMPAIO, 2011). 

Da capemba podem-se fazer colheres de pau e artesanatos, do talo (pecíolo) podem-se fazer móveis 

como mesa, cadeira, banco, cama, estante, forro do telhado, portas, paredes, brinquedos, pequenas caixas 

para embalar o doce do buriti, artesanatos em geral e etc. (SAMPAIO, 2011). 

Das Folhas novas (ainda fechadas, conhecidas como “olhos”): corda, cestas, cintos, bolsas, 

esteiras, chapéus, sandálias, capas de agendas e redes. Na Região de Bragança, no Pará, extraem-se 

muitas folhas para fazer as sogas do tabaco. As folhas também são usadas como adubo orgânico 

(CYMERYS et al, 2005). 

As folhas adultas ou palhas são utilizadas para cobertura do telhado, parede, cestos, balanços, 

vassouras e artesanatos. O Estipe é utilizado na construção de pontes e, por causa de sua propriedade 

flutuante, o tronco é utilizado para transportar madeira nos rios. Nesse caso, geralmente, escolhem-se os 

buritizeiros masculinos (CYMERYS et al, 2005). 

Do Tronco se produz vinho não fermentado, palmito, adubo, parede, muros e pontes, tronco para a 

corrida de toras em alguns grupos indígenas e das raízes fabricam-se remédios contra reumatismo 

(SAMPAIO, 2011). 

As Sementes são comestíveis (quando imaturas), são usadas também na produção de mudas, ração 

para animais, artesanatos e café em algumas regiões. Da casca do fruto se produz óleo, ração para animais 

e também serve como adubo (SAMPAIO, 2011).  

O óleo é utilizado na fabricação de remédios contra mordida de cobra, para cicatrização de 

queimaduras e machucados, problemas respiratórios como asma, pneumonia e resfriado. Além disso, é 

utilizado na fabricação de hidratantes para pele, protetor solar natural, sabão e usado na culinária para 

fritar peixe (SAMPAIO, 2011). 

A poupa (massa do fruto) é utilizada para fabricação de doces, sorvetes, sucos (conhecido como 

sembereba), geleias, mingau feito com leite, raspa seca, óleo e vinho fermentado (SAMPAIO, 2011). 

São recomendadas boas práticas para o manejo do buriti, para não afetar o meio ambiente e nem a 

produção de renda das comunidades que desde dependem. Como por exemplo, contar o numero de cachos 

que cada fêmea produz, assim podendo calcular a quantidade estimada que possa ser colhida. A colheita 

dos frutos também é muito importante, é recomendada colher somente os frutos maduros do chão que não 
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estejam amaçados e não cortar todos os cachos do fruto, pois os frutos ainda não terminaram de 

amadurecer e os animais também ficariam sem alimento. 

Nas cidades de Barreirinhas e Tutóia (MA) o artesanato é uma atividade econômica importante e 

de grande valor para a economia familiar. Uma atividade de valor cultural tradicional e de valor 

econômico. Estima-se que sejam milhares de trabalhadores que se dedicam a esta atividade, nesta região, 

atividade marcada pela informalidade e precariedade das condições de vida e de trabalho (KELLER, 

2011). 

Nessa área famílias inteiras herdaram de seus antepassados a tradição do uso da fibra do buriti 

(palmeira frutífera abundante nesta região) como matéria prima para a confecção de produtos artesanais 

de inspiração indígena. É um artesanato e de valor cultural. Uma prática transmitida de classificado como 

tradicional geração para geração no interior das famílias e da comunidade local (KELLER, 2011). 

Nos Lençóis Maranhenses, o buriti pode ser considerado a espécie-símbolo da região (Saraiva & 

Fernandes-Pinto, 2006; Rigueira et al., 2002, APPUD SARAIVA & SAWYER, 2007). 

A fibra do buriti é conhecida como “linho” na região e para sua obtenção são coletados os brotos das 

folhas jovens - chamados de “olho”. A coleta dos “olhos” pode ser realizada por membros de toda a 

família. Mulheres e crianças geralmente coletam das palmeiras jovens, enquanto a coleta nas palmeiras 

altas é feita exclusivamente por homens. Fernandes-Pinto (2006) identificou na região de Barreirinhas – 

cidade vizinha a Paulino Neves - uma situação crítica de sobre-exploração dos buritizais e quinze 

atividades que geravam impactos negativos diretos nestas áreas (SARAIVA & SAWYER, 2007).  

 

Considerações Finais 

O buriti (Mauritia flexuosa), palmeira abundante na região maranhense, fornece matéria-prima para 

aplicações diversas, tais artesanal, como raízes para uso medicinal, o fruto para produção de vinhos doce, 

sucos e pomadas. Além disso, o óleo extraído do fruto do buriti mostra-se, atualmente, um produto de 

grande interesse científico, em virtude de seus característicos físico-químicos.  

O aproveitamento sustentável é uma alternativa ao desenvolvimento das comunidades rurais, através 

de atividades que apresentam um potencial em conjunto aos elementos necessários já destacados, 

produtos deste, que formam atividades singulares e com alto potencial para contribuir com o bom 

desenvolvimento regional, por conjugar aspectos sociais, econômicos, culturais, ambientais, políticos, de 

relações de gêneros, entre outros. 

Entretanto, o quadro atual revela uma situação que merece atenção, um grande número de pessoas 

ainda não tem conhecimento da variabilidade usual do buriti que poderia contribuir economicamente para 

sobrevivência da população. 
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3.2.3 PRODUÇÃO DE MELANCIA (Citrullus lanatus) IRRIGADA UTILIZANDO SISTEMA 

ALTERNATIVO  
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Resumo  

A irrigação é a aplicação de água no solo mediante o uso de técnicas artificiais, de forma a complementar 

ou total, com o objetivo de suprir as necessidades hídricas das plantas permitindo assim a umidade ideal 

para o desenvolvimento vegetal. Sistemas de irrigação alternativos têm sido buscados na tentativa de 

associar baixo custo com elevada eficiência. A produção de melancia está sendo conduzida na Associação 

dos Trabalhadores Rurais Boa União com espaçamento de 1,0mx3,0m e tem como objetivo a produção de 

melancia (Citrullus lanatus) utilizando sistema alternativo de irrigação de baixo custo com tubos 

gotejadores construídos com macarrão espaguete PVC.  

Palavras-chave: Espaguete PVC.Sistema alternativo. Melancia. 

Introdução 

A irrigação é a aplicação de água no solo mediante o uso de técnicas artificiais, de forma a 

complementar ou total, com o objetivo de suprir as necessidades hídricas das plantas permitindo assim a 

umidade ideal para o desenvolvimento vegetal. Os sistemas de irrigação são constituídos por vários 

componentes, como por exemplo, o motor, bomba, tubulações, conexões e emissores, o que torna estes 

sistemas caros (EMBRAPA, 2014). Para BERNARDO et al. (2008), um dos métodos de irrigação que 

permite maior eficiência de aplicação da água é o localizado. Entretanto, no Brasil existem limitações, por 

conta da dependência de produtos importados, assim elevando significativamente o custo com 

equipamentos (SOUZA, 2005). A irrigação é a atividade que apresenta o maior consumo de água no 

Brasil, utilizando cerca de 69% da água consumida no país (ANA, 2005). A melancia (Citrullus lanatus) 

pertence à família Cucurbitaceae, é cultivada em todo o mundo, sendo considerada cosmopolita. Tem 

uma expressiva importância no agronegócio brasileiro, sendo cultivada sob irrigação e em condições de 

sequeiro (EMBRAPA, 2010). No cultivo da melancia no Semiárido brasileiro é essencial o uso da 

irrigação, para a obtenção de altas produtividades e frutos de boa qualidade e tamanho. A cultura da 

melancia se adapta a vários sistemas de irrigação, sendo mais utilizado, no vale do São Francisco, ou por 

aspersão convencional e ou por superfície que, embora tenha uma baixa eficiência de aplicação de água, é 

ainda usado por pequenos produtores (EMBRAPA, 2010). O autor ainda afirma que, com a diminuição 

do custo dos equipamentos usados na irrigação localizada, principalmente das mangueiras, esse sistema 

mailto:josielta.agronomia@gmail.com
mailto:franklimassis@hotmail.com
mailto:ivanice29@hotmail.com
mailto:ep.flavio@hotmail.com
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vem aumentando sua área consideravelmente na região, com a vantagem de permitir produção elevada, 

com baixa incidência de doenças, além de possibilitar uma maior eficiência na aplicação de fertilizantes 

via água de irrigação. Neste sentido, sistemas de irrigação alternativos têm sido buscados na tentativa de 

associar baixo custo com elevada eficiência. E, o aumento da eficiência do uso da água na agricultura 

irrigada com foco na melhoria qualitativa e quantitativa da produção é um dos objetivos da produção 

agrícola, independentemente da escala de produção e também para reduzir o consumo de água na 

produção de frutas e hortaliças. Pois, além do aspecto ambiental há o econômico (CASTRO JÚNIOR et 

al, 2014). Portanto, sistemas alternativos de irrigação podem ser instalados em pequenas áreas de cultivo 

e com baixos custos, envolvendo sistemas fixos de baixa pressão. Desse modo, os fios de espaguetes de 

PVC podem ser utilizados como tubos gotejadores em sistema de irrigação localizada. No entanto, há que 

se atentar para a melhoria da eficiência da aplicação da água por estes sistemas. Assim, este trabalho tem 

como objetivo a produção de melancia (Citrullus lanatus) utilizando sistema alternativo de irrigação de 

baixo custo com tubos gotejadores construídos com macarrão espaguete PVC. 

 

Metodologia  

O cultivo está sendo conduzido na Associação dos Trabalhadores Rurais Boa União, localizada no 

município de Codó, MA, com coordenadas geográficas de 4° 27' 18'' S e 43° 52' 44'' O e com altitude de 

48 m (CIDADE BRASIL, 2016). O clima da região dos cocais maranhenses é, segundo a classificação de 

Kӧppen, do tipo Aw, ou seja, megatérmico úmido e sub-úmido de inverno seco (CASTRO JUNIOR, 

2014). 

Segundo o método do engenheiro hídrico israelita Simcha Blass, adaptou-se o sistema para 

diminuir custos na produção obtendo assim redução nos gastos para fazer plantio para pequeno e médio 

produtor. 

O espaçamento da cultura da melancia foi de 1,0 m entre plantas e 3,0 m entre fileiras de plantas, 

com três plantas por cova. A adubação das covas foi realizada utilizando-se 8 litros de esterco bovino e 

100 gramas da formulação 5-30-15 (N-P-K). O método de irrigação foi o localizado, utilizando macarrão 

de cadeira (espaguete) perfurado com agulha quente, conforme Figura 1. 

 

FIGURA 1 – Tubo gotejador feito com macarrão de cadeira 
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              FONTE: Arquivo pessoal. 

 

Para a instalação do sistema de irrigação de baixo custo, utilizou-se um filtro de água de 32mm de 

diâmetro, reduzindo-se para mangueira de irrigação de pvc de 16mm de diâmetro e com o auxílio de um 

conector, fez a conexão da mangueira de irrigação para o macarrão de cadeira (Figura 2). 

FIGURA 2- Filtro de água e linha lateral com macarrão de cadeira 

 

FON FONTE: Arquivo pessoal. 

A água para irrigação é impulsionada por gravidade, sendo esta advinda de uma caixa d’água. O 

sistema está sendo utilizado numa área de produção de melancia, sendo posteriormente utilizado para a 

irrigação de maracujá amarelo. 

 

 Resultados e discussões 

De acordo com o processo de irrigação utilizado com espaguete de macarrão para gotejamento 

observou-se que o método funciona diminuindo o gasto de água, obtendo um bom desenvolvimento da 

planta de melancia e consequentemente haverá uma boa produção. 

Segundo EMBRAPA (2010) o uso da irrigação localizada por gotejamento tem aumentado a área 

especifica da agricultura brasileira, por apresentar vantagens sobre os métodos tradicionais, sendo este o 
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mais eficiente, devido a sua proximidade com o sistema radicular das plantas bem como a quantidade de 

água utilizada.  

De acordo com EMBRAPA (2012) existem vários sistemas de irrigação de baixo custo sendo 

utilizado no nordeste brasileiro, dentre eles, têm-se a mangueira de baixa densidade de polietileno 

perfurada que é muito utilizada na produção de olerícolas. Com este trabalho espera-se suprir a 

necessidade hídrica da cultura, com o uso racional d’água. 

 

Considerações Finais 

Conforme a execução do projeto pôde-se observar que a adaptação feita no sistema de irrigação no 

plantio da melancia apresentou uma grande redução no gasto de água utilizada, obteve-se também um 

bom desenvolvimento da planta e consequentemente uma boa produção de frutos. 
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Pereira, Joselice da Silva1*; Pereira, Surama2; Costa, Cândida Jaine Cunha da1; Souza, Kelly Sabino dos Reis1, Câmara, 

Joseleide Teixeira3 

1Estudante do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura do Centro de Estudos Superiores de Caxias da Universidade 

Estadual do Maranhão-CESC/UEMA. joselice1000@hotmail.com 

2Estudante de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação e Ensino de Ciências (especialização) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA Campus Caxias.  

3Professora do Departamento de Química e Biologia do Centro de Estudos Superiores de Caxias da Universidade Estadual 

do Maranhão-CESC/UEMA. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Anatomia de Animais Domésticos e 

Silvestres, da Faculdade Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP).  

 

Resumo  

A ordem Lepidoptera é representada por mariposas e borboletas. As borboletas adultas são divididas 

basicamente em duas guildas: nectarívoras e frugívoras. A riqueza de borboletas do estado do 

Maranhão é pouco conhecida. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo inventariar a riqueza de 

borboletas frugívoras da região Leste maranhense. As coletas foram realizadas nos municípios de 

Caxias e Codó, com uso de armadilhas do tipo Van Someren-Rydon. Foram obtidos 4.593 espécimes 

pertencentes a seis subfamílias, 28 gêneros e 60 espécies. Dentre as espécies listadas, Hamadryas 

februa foi mais abundante. 

Palavras-chave: Riqueza de espécies. Fauna do Cerrado. Hamadryas februa   

 

Introdução 

Lepidóptera é representada por mariposas e borboletas, é considerada a segunda maior ordem de 

insetos em número de espécie, com cerca de 160.000 espécies descritas. No Brasil são mais de 26.000 

espécies conhecidas (KRISTENSEN et al., 2007). Sendo que, apenas 13% das espécies de Lepidoptera 

são representadas por borboletas, o restante (87%) são mariposas. Para o mundo, são listadas 

aproximadamente 20.000 espécies de borboletas (LAMAS, 2008). Na região Neotropical há cerca de 

8.000 espécies de borboletas, destas 3.300 estão registradas para o Brasil (DUARTE et al., 2012).  

Estes insetos apresentam diversas relações ecológicas com outros organismos, sustentam boa parte 

dos processos essenciais dos ecossistemas terrestres e contribuem de forma imprescindível como 

biomassa alimentar para níveis tróficos superiores (FREITAS et al., 2003).  

 Quanto aos hábitos alimentares das borboletas adultas elas são divididas basicamente em duas 

guildas: nectarívoras e frugívoras. As nectarívoras se alimentam do néctar das flores, são encontradas nas 

famílias Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Hesperiidae, Riodinidae e algumas subfamílias de 

Nymphalidae: Apaturinae, Heliconiinae, Ithomiinae, Limenitidinae, Libytheinae, e algumas tribos de 

Nymphalinae. As frugívoras se alimentam de frutos fermentados, exsudato de arvores, carcaça de animais 

em decomposição e excremento de mamíferos ou aves. Nesta guilda estão incluídas as subfamílias 
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Satyrinae, Brassolinae, Morphinae, Charaxinae, Biblidinae, Danainae e a tribo Coeini (Nymphalinae) 

(UEHARA-PRADO et al., 2007). 

 Nymphalidae constitui a família mais diversa dentre os lepidópteros diurnos, com registros de 

cerca de 2.900 espécies para a região Neotropical, das quais 826 espécies são registradas para o Brasil 

(DUARTE et al., 2012; CASAGRANDE et al., 2016). Os ninfalídeos são muito admirados, incluem 

borboletas que variam de tamanho pequeno a grande, é um grupo bastante estudado pelo fato de serem 

facilmente capturados com iscas atrativas, têm uma ampla distribuição mundial e algumas espécies são 

consideradas bons indicadores ambientais, pois podem responder rapidamente às alterações ambientais.  

Conhecer as espécies de borboletas de determinado ambiente é fundamental para a avaliação e o 

monitoramento da biodiversidade do grupo, bem como para o desenvolvimento de diferentes tipos de 

pesquisas envolvendo estes insetos (EMERY et al., 2006), principalmente em áreas menos estudadas. 

O território do Maranhão representa uma grande lacuna no conhecimento da diversidade de vários 

grupos taxonômicos, especialmente os insetos. Sendo as borboletas um grupo guarda-chuva (organismos 

que garantem a sobrevivência de outros organismos) é de fundamental importância conhecer a 

composição e riqueza desse grupo, de maneira que se tenha subsídios para futuros estudos de 

acompanhamentos e monitoramentos da biodiversidade da área de estudo. Com isso, o presente trabalho 

tem como objetivo inventariar a riqueza de borboletas frugívoras da região Leste maranhense. 

 

Metodologia 

O Estado do Maranhão possui cinco mesorregiões geográficas, subdivididas em 21 microrregiões, 

onde estão inseridos seus 217 municípios. Dentre as mesorregiões, o Leste Maranhense é composto por 

44 municípios, agrupado em seis microrregiões (LEITE et al., 2011); as coletas foram realizadas em duas 

dessas microrregiões, Caxias e Codó, nos municípios de mesmo nome. 

As coletas no município de Caxias ocorreram em três pontos: APA do Inhamum, caracterizada por 

possuir mata ciliar e Cerrado; um fragmento de mata secundária, que contém vegetação do tipo Cerrado 

com vários graus de perturbações antrópicas; e uma área peri urbana, que possui mata ciliar contornada de 

ambiente utilizado como pastagem e construções domiciliares. O ponto em Codó é caracterizado por 

vegetação do tipo Cerrado, amplamente alterado (pastagem, moradias, açude). Todos os ambientes 

possuem manchas de palmeiras de babaçu. As coletas ocorreram entre o período de junho/2014 e 

julho/2016.  As borboletas foram capturadas utilizando armadilhas do tipo Van Someren-Rydon. Para 

atrair os espécimes foi utilizado isca de frutas em decomposição. Os espécimes foram tratados no 

Laboratório de Estudos de Lepidoptera (LEL), da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), campus 

Caxias. A nomenclatura taxonômica segue a classificação proposta por Lamas (2004). O material 

biológico está depositado na Coleção Zoológica do Maranhão (CZMA), UEMA, Caxias-MA. 
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Resultados e discussões 

Foram obtidos 4.593 espécimes pertencentes a seis subfamílias, 28 gêneros e 60 espécies (tab.1). 

Dentre as subfamílias, Satyrinae apresentou maior riqueza com 24 espécies (1.148 espécimes), seguida de 

Biblidinae com 18 espécies (2.572 espécimes). Satyrinae é a subfamília mais diversa entre os 

Nymphalidae e os biblidíneos são favorecidos pela fragmentação ambiental (UEHARA-PRADO et al., 

2007), estes dados justificam a predominância dessas subfamílias nas áreas de coletas. 

 

Tabela.1- Quantidade de espécies de borboletas frugívoras coletadas na região Leste maranhense. 

 

Espécies  

 

Mata 

Secundária 

 

APA do 

Inhamum 

Área 

Peri 

urbana 

 

Codó 

 

Total 

Amphidecta calliomma Felder & Felder, 1862 3 13 7  23 

Archaeoprepona demophon Linnaeus, 1758 3 8 3 2 16 

Brassolis sophorae(Linnaeus, 1758)   1  1 

Biblis hyperia (Cramer, 1776) 2    2 

Callicore sorana(Godart, [1824])  1   1 

Caligo illioneus (Cramer 1775) 2 3 15 1 21 

Selenophanes cassiope (Cramer, 1775)  1   1 

Catonephele acontius, (Linnaeus, 1771)  77 53  130 

Catoblepia berecynthia Cramer, 1777 8 16 1  25 

Cissia penelope (Fabricius, 1775) 8 10 13  31 

Cissia terrestris (Butler, 1866) 73 4 4  81 

Colobura dirce (Linnaeus, 1758) 7 46 11 8 72 

Dynamine arene Hubner, [1823] 1    1 

Ectima thecla Fabricius, 1796 1    1 

Eunica bechina (Hewitson, 1852) 9 2  1 12 

Eunica cuvierii (Godart, 1819) 8    8 

Eunica sp  1    

Eunica sydonia, (Godart, [1824]) 1    1 

Eunica tatila Herrich-Schaffer, 1855 68 10 3 1 82 

Fountainea ryphra Geyer, 1834 4  1 8 13 

Hamaddryas chloe (Stoll, 1782) 3 2 2 3 10 

Hamadryas amphinome Linnaeus, 1767 53 80 12 7 152 

Hamadryas februa (Hübner, [1823]) 1023 211 161 13 1408 

Hamadryas feronia Linnaeus, 1758 272 307 62 31 672 

Hamadryas iphthime (Bates, 1864) 10 1 1 7 19 

Hamadryas laodamia (Cramer, 1777) 19 4 2 33 58 

Hermeuptychia sp1 3    3 

Hermeuptychia sp2 9    9 

Hermeuptychia sp3  3   3 

Hermeuptychia sp4    2 2 

Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775) 14 7   21 

Historis acheronta (Fabricius, 1775) 50 11 12 25 98 

Historis odius  (Fabricus, 1775) 22 14 20 7 63 
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Hypna chytemnestra Cramer, 1777 18 6 1 2 27 

Magneuptychia sp1 47    47 

Magneuptychia sp2 1    1 

Magneuptychia sp3  2   2 

Magneuptychia sp4  21   21 

Magneuptychia sp3 64    64 

Memphis oenomais (Boisduval, 1870) 8 4 1  13 

Morpho helenor Cramer, 1876 3 19 14 4 40 

morpho menelaus, (Linnaeus,1758)    1 1 

Opsiphanes invirae (Hübner, [1808]) 178 40 78 15 311 

Opsiphanes quiteria (Stoll, 1780) 1 5   6 

Prepona laertes (Hübner, [1811]) 20 7  2 29 

Pyrrhgyra neaerea Linnaeus, 1758 6   1 7 

Taygetis sp1 5    5 

Taygetis sp2  9   9 

Taygetis sp3  1   1 

Taygetis sp4  1   1 

Taygetis sp5   1  1 

Taygetis sp6   7  7 

Taygetis sp7   13  13 

Taygetis sp8    10 10 

Taigetis virgilia  (Cramer, 1776) 3 24 5 2 34 

Taygetis cleopatra Felder & Felder, 1867 17 112 12 5 146 

Taygetis kerea  Butler, 1869 130 125 251  506 

Taygetis thamyra Cramer, 1779 21 43 65 20 149 

Temenis laothoe Cramer, 1777 3 5 3  11 

Zaretis isidora (Cramer, 1779) 48 29 9 5 91 

     4593 

 

De acordo com os dados contidos na tabela 1, Hamadryas februa (HÜBNER, [1823]) foi à espécie 

mais abundante da amostra. Esta espécie pode frequentar as florestas subtropicais e suas bordas, que 

variam de florestas decíduas a florestas degradadas, podendo incluir pomares e clareiras com poucos 

arbustos e gramíneas, ocorre com elevada abundância em habitats tropicais favoráveis (YOUNG, 1978). 

Além disso, a predominância dessa espécie pode estar associada à disponibilidade de recurso alimentar 

que favorece o estabelecimento e desenvolvimento dos espécimes em todos os pontos de coletas. 

Na análise de similaridade, segundo o índice de jaccard, a comunidade de Codó se separa das 

demais. A maior similaridade foi encontrada entre as comunidades da área peri urbana e a APA do 

Inhamum, ambas no município de Caxias (figura 1). Esta similaridade pode estar associada a semelhança 

entre os ambientes das áreas; ambas têm recursos hídricos perenes, com vegetação do tipo mata ciliar que 

proporciona temperaturas e umidades relativamente amenas, se comparadas com os demais ambientes de 

Cerrado.  
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Figura 1. Análise de grupamento do índice de similaridade de jaccard, comparando as comunidades de 

borboletas frugívoras de quatro áreas, em Caxias e Codó. CX = Caxias/MA. 

  

Conclusões  

Diante dos resultados obtidos constatou-se que este estudo é o maior em número de espécies de 

borboletas frugívoras registradas para o estado do Maranhão, contribuindo de forma relevante para o 

conhecimento da diversidade e distribuição da fauna de ninfalídeos da região leste maranhense.  

Dentre as espécies listadas Hamadryas februa, foi à espécie mais frequente e encontra-se nos quatro 

pontos de coletas, aparentemente a espécies é amplamente distribuída e bem adaptada às condições 

ambientais da região.  

As comunidades de áreas que possuem ambientes semelhantes são mais similares que aquelas com 

maior proximidade geográfica. 

Este trabalho permitirá futuras avaliações e monitoramentos das populações de Nymphalidae 

frugívoros da região leste maranhense. 
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3.2.5 A POLUIÇÃO DA ÁGUA: mapas conceituais como ferramenta para aprendizagem 

significativa sobre eutrofização artificial evideciando a Lagoa da Trizidela, Codó-MA 
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Resumo 

O presente trabalho apresenta uma atividade desenvolvida na Escola Modelo Municipal Remy Archer, 

município de Codó-MA, em uma turma do 6º ano do ensino fundamental, abordando problemas 

ambientais relacionado a poluição das águas, enfatizando a situação da Lagoa da Trizidela (município de 

Codó), a partir da eutrofização artificial causada pelo lançamento de esgoto doméstico e pluvial. O 

presente trabalho teve como objetivo verificar a aprendizagem significativa dos alunos através de 

sequência didática baseada em mapas conceituais sobre o tema poluição da água. A atividade contou com 

um levantamento de dados históricos através de entrevistas com moradores próximos a lagoa, 

levantamento bibliográfico sobre o tema e aplicação da sequência didática. Os mapas conceituais 

evidenciaram melhoria na linguagem escrita científica e de conceituais pontuais sobre poluição das águas. 

 

Palavras-Chave: Eutrofização. Mapas conceituais. Aprendizagem significativa. 
 

Introdução 

Codó é um município brasileiro do Estado do Maranhão, situado na região dos cocais 

maranhenses, no vale do Itapecuru. A bacia hidrográfica de Codó é constituída pelo rio Itapecuru, seu 

importante afluente, o rio Codozinho e que tem como afluente o rio saco, além de muitos brejos e rios 

temporários, como brejos destacam-se o Roncador, o brejo da Cassiana, o brejo da Tiririca, o brejo da 

Pratinha e o brejo da Santana, o riacho são José que é afluente do rio Itapecuru, e dentre os rios 

temporários temos o rio cigano, e o riacho beiço caído (FEITOSA, 2002). A lagoa da Trizidela chama à 

atenção pela extensão e poluição visível e a quantidade de casas nas proximidades da mesma. Essa 

urbanização tem provocado impactos significativos nos corpos d’água locais, o que pode acarretar 

também em processos de eutrofização artificial.  Esteves (1988) explica o processo de eutrofização como 

sendo o aumento da concentração de nutrientes responsável pelo aumento das populações no ambiente. 

Sendo a sua origem classificada como natural ou artificial, Quanto a sua origem, o processo pode ser 

classificado como natural ou artificial, ou seja, com ou sem atuação humana. As lagoas são mais 

suscetíveis ao processo, pois são corpos que não transferem matéria com o meio externo, tendo que 

depurar de forma mais lenta seus resíduos (PEREIRA, 2004).  

Nesse aspecto abordado, a partir da fragilidade dos corpos d’água da cidade de Codó, o presente 

trabalho foi desenvolvido com base em uma proposta de intervenção ambiental em Escola Pública do 

município de Codó-MA, onde se objetivou trabalhar temas relativos à educação ambiental nas escolas, 

destacando-se os processos de poluição dos corpos d’água locais, sobretudo a lagoa Trizidela.  

mailto:ellyrybeiro01@hotmail.com*
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Metodologia  

Como caracterização inicial conceitual do problema foi efetuada uma conversa com o Prof. Dr. 

Alex de Sousa Lima, da área de Geografia, atuante no Campus VII, da UFMA-Codó/MA. Em seguida foi 

efetuado um levantamento de notícias na internet a respeito do local, objetivando saber o grau de 

disponibilidade do problema na mídia virtual. Logo em seguida foi efetuada uma visita de campo a lagoa 

da Trizidela, onde foram efetuados registros fotográficos, como forma de caracterização visual da 

problemática, bem como efetuados diálogos com moradores da localidade, para inferir as ideias prévias e 

relatos dos mesmos a respeito da lagoa.  

Uma vez caracterizado o problema, foi construída uma proposta de intervenção ambiental a ser 

aplicada na Escola Modelo Municipal Remy Archer, que teve por base abordar e verificar a aprendizagem 

significativa de alunos, sobre temas ambientais, através de mapas conceituais, inseridos como ferramenta 

de investigação em uma sequência didática (NOVAK, 2000). Selecionou-se também uma turma do 6º ano 

do Ensino Fundamental, visto que este ano letivo trabalha questões ambientais de forma contextualizada 

nos livros didáticos. 

A sequência didática teve por base a associação da problemática com a realidade dos alunos. A 

atividade foi aplicada, sendo dividida em três etapas, que foram estruturada da seguinte forma: i) 

aplicação de mapa conceitual diagnóstico; ii) palestra educativa e iii) aplicação de mapa conceitual final. 

O primeiro mapa tinha como objetivo a investigação do conhecimento prévio dos alunos sobre questões 

ambientais e poluição da água. Logo em seguida, na palestra educativa foi abordado o tema da possível 

eutrofização artificial da Lagoa da Trizidela, e explanado o contexto histórico feito em coleta de dados na 

entrevista com os moradores.  Após a palestra aplicou-se o segundo mapa conceitual, a fim de observar a 

evolução na construção do conhecimento dos alunos, alfabetização científica, com inserção de palavras de 

cunho científico em suas citações, assim como os surgimentos de novos questionamentos e o aumento de 

interesse sobre o tema proposto. 

 

 Fundamentação teórica, resultados e discussões 

Segundo o Prof. Dr. Alex Lima, a lagoa da Trizidela “trata-se de um canal fluvial de um curso de 

água que está em processo de degradação, sobretudo pela pressão do uso urbano nos arredores do canal e 

aspectos da variação climática (anos com baixa pluviosidade que condicionam o ambiente a uma 

“escassez” hídrica). Tal ambiente necessita de um conjunto de fatores ambientais para a sua perfeita 

função natural. Não se sabe se o fato deste recurso hídrico ter chegado a esta situação se deve de um lado, 

ao uso ou por outro, às condições ambientais, sobretudo climáticas. A redução do volume hídrico desse 

curso de água promoveu um acúmulo nas porções mais profundas formando as lagoas” (Prof. Dr. Alex 

Lima, comunicação pessoal).  
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Com relação às informações na internet sobre a lagoa, várias matérias foram denotadas em blogs e 

sites da região, relacionadas com poluição, questões de falta de saneamento e aumento populacional de 

cobras e jacarés. 

 A visita à lagoa chamou à atenção pela extensão e poluição visível e pela quantidade de casas nas 

proximidades da mesma. Foram observados e registrados por fotografias, pontos de esgoto que são 

lançados diretamente na lagoa, sem nenhum tipo de tratamento ou pré-tratamento, As fotos apresentadas 

na Figura 1 demonstra uma vista parcial da lagoa, bem como fotos de impacto antrópico.  

 

 
Figura 1. A) Vista parcial da Lagoa da Trizidela. B) e C) Pontos de esgoto lançados na Lagoa Trizidela, sem 

tratamento. 

 

Após conversas com os moradores mais antigos, foram relatados fatos de como a habitação humana 

foi determinante para o agravamento da poluição daquela redondeza, sendo que alguns moradores 

guardam lembranças de quando a água era propícia para o consumo, assim como parte da alimentação era 

retirada diretamente da lagoa, através da pesca, o que não é mais possível nos dias atuais. Moradores 

relataram que a lagoa de hoje já foi um brejo rico em biodiversidade, onde era abundante a diversidade de 

fauna e flora, os próprios moradores culpam a urbanização como a grande causa dos problemas hoje 

apresentados. 

Após os dados iniciais de caracterização do problema ambiental local, o trabalho foi direcionado 

para a proposta de intervenção ambiental na Escola Modelo Municipal Remy Archer.  A Tabela 1 

apresenta os dados das categorias de análise, subcategorias e os conhecimentos prévios dos alunos antes e 

depois da palestra educativa. Pode-se perceber que os alunos conseguiram fazer uma boa interpretação 

das perguntas, onde a maioria definiu poluição das águas como o lixo jogado na água, e conseguiram 

assimilar ações de seus cotidianos sobre como ocorre e a quem é responsável por poluição. Estes 

conseguiram relacionar os problemas de poluição com possíveis doenças de veiculação hídrica. No 

conceito dos alunos foi enfatizado que deve haver uma conscientização por parte das pessoas para não 

jogarem lixo na rua e nem na água. 
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Tabela 1. Dados relativos a aplicação do mapa conceitual diagnóstico e final. 

BLOCO DE ANÁLISE: POLUIÇÃO DA ÁGUA 

OBJETIVO: Identificar conceitos e concepções que retratem o nível de compreensão sobre poluição 

da água 

Resultados do Mapa Conceitual Diagnóstico 

Nº Categoria Subcategoria Citação 

01 O que é poluição das águas? Lixo “Quando joga lixo na água” 

02 
Como ocorre? Materiais de construção 

“Jogam restos de materiais de 

construção” 

03 
A quem prejudica? Moradores 

“Os moradores não podem beber 

nem banhar na água poluída” 

04 
Problemas causados? Doenças 

“A pessoa bebe a água e fica 

doente” 

05 
Soluções Conscientização 

“As pessoas não devem jogar lixo 

na rua e nem na água” 

Resultados do Mapa Conceitual Final 

Nº Categoria Subcategoria Citação 

01 O que é poluição das águas? Lixo “Quando joga lixo na água” 

02 
Como ocorre? Contaminação 

“Quando a água fica 

contaminada” 

03 
A quem prejudica? Dragagem 

“A dragagem ela funciona com 

graxa e cai no rio” 

04 
Problemas causados? Pescadores 

“As pessoas não podem mais 

pescar no rio por causa da 

poluição” 

05 Soluções Proliferação de algas “Eutrofização” 

 

Após a palestra, os alunos demonstraram um avanço na linguagem escrita acrescentando citações 

coerentes com as perguntas elaboradas e associação da atividade com outras já abordadas em sala de aula. 

Percebeu-se que as citações se assemelham com as primeiras, mas com algumas palavras diferentes o que 

mostra que os alunos conseguiram efetuar correlações, aprimoramento de termos de cunho científico, o 

surgimento de ideias e propostas para amenizar o problema, mas também foram evidenciados conflitos de 

conhecimentos pré-estabelecidos com os novos que surgiram, dificultando a elaboração de um conceito 

coerente e coeso.  

 

Considerações Finais 

O diagnóstico evidenciou uma lagoa bastante impactada pela ação antrópica, sobretudo devido à 

urbanização ao redor da mesma, diagnóstico também partilhado pelos moradores das comunidades do 

entorno. A proposta de intervenção escolar teve por base um problema local, como prediz os preceitos 

ambientais atuais: trabalhar para o meio ambiente, pelo meio ambiente e com o meio ambiente. A 

receptividade destes alunos ratificou a possibilidade de uma aprendizagem significativa contextualizada 

possível de ser realizada em ambiente escolar. Percebeu-se que os alunos apresentam em seus imaginários 

um conhecimento sobre problemas ambientais locais de forma superficial e muito pouco crítico. A 
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metodologia de mapas conceituais ajudou na inserção da problemática da Lagoa da Trizidela a partir de 

representações esquemáticas por meio de mapas conceituais.  
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3.2.6 QUALIDADE AMBIENTAL RURAL - CASO DO POVOADO SACO: algumas impressões a 
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Resumo 

Este trabalho, resultado de uma pesquisa qualitativa realizada no âmbito da disciplina Produção e 

Organização do Espaço Agrário e Urbano, objetiva discutir sobre qualidade ambiental, a partir da 

realidade da zona rural de Codó-MA, em especial do povoado Saco. Sua importância reside no fato de 

haver pouca ou nenhuma produção científica sobre a temática no cotexto do município. Baseada nos 

princípios do método fenomenológico, a pesquisa teve como foco as relações dos moradores do referido 

povoado com o ambiente natural local; assim, foi possível verificar, ainda que de forma preliminar, 

alguns aspectos acerca da qualidade ambiental daquela localidade, a exemplo das alterações que 

ocorreram nos últimos anos na região e das particularidades expressas nas relações entre as pessoas do 

povoado e o ambiente que integram. Foram apreendidas questões relativas à gestão dos resíduos sólidos, 

qualidade da água consumida, produção agrícola, bem como questões que dizem respeito à qualidade do 

ar. 

Palavras-chave: Qualidade ambiental. Povoado Saco. Codó - MA. 

Introdução 

A exploração dos recursos naturais de maneira inconsequente tem ocasionado a degradação cada 

vez mais acelerada dos sistemas ambientais, o que afeta a qualidade ambiental, tanto nos espaços urbanos 

como nos rurais. Esse fenômeno prejudica a qualidade de vida das populações, altera as relações dos 

indivíduos com o espaço geográfico, modifica as formas de produção de alimentos, influencia 

negativamente a saúde de moradores, entre outros. Além disso, provoca vários problemas 

socioambientais, como a intensificação do êxodo rural e o consequente “inchaço” populacional da zona 

urbana, o que está diretamente relacionado, por exemplo, à ocupação de espaços inadequados. 

O diálogo estabelecido com a comunidade do povoado Saco, localizado na zona rural do 

município de Codó, teve, entre outros objetivos, compreender as impressões gerais das pessoas a respeito 

da maneira como elas próprias vêm interferindo nos aspectos ambientais e entender um pouco sobre a 

relação da comunidade com os recursos naturais. Além disso, buscou-se entender algumas atitudes que 

tem causado interferência direta na qualidade ambiental local e regional, como as queimadas e a 

utilização de córregos como locais para deposição de resíduos sólidos. 

Devido à constatação cotidiana de problemas socioambientais no município, a pesquisa que 

originou este trabalho buscou evidenciar aspectos referentes à qualidade ambiental no contexto específico 

do povoado Saco. É importante destacar a relevância do rio Saco para os moradores: como principal 

mailto:oseas.ocs12@gmail.com
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corpo hídrico da localidade, destaca-se como ente natural essencial para o surgimento e sobrevivência do 

povoado, servindo como fonte de água e alimento. Ao estudar a problemática, é possível compreender 

melhor a percepção da comunidade em relação à qualidade ambiental da zona rural. 

 

Metodologia 

A pesquisa teve como base os princípios do método fenomenológico e a preocupação central foi 

perceber os indicadores de qualidade ambiental no povoado Saco. Como procedimentos metodológicos, 

destacam-se a aplicação de um questionário semiestruturado junto a moradores, sempre buscando o 

diálogo como forma de alcançar os objetivos da pesquisa. 

Foram registradas algumas imagens do povoado, que mostram um pouco da maneira como a comunidade 

age em relação aos resíduos sólidos produzidos na localidade, retratam a situação da qualidade da água do 

rio Saco, bem como fatos que indicam poluição nesse recurso hídrico, cuja água abastece a comunidade. 

As informações adquiridas ao longo da pesquisa permitiram ter uma visão geral sobre aspectos da 

qualidade ambiental local.  

Para a realização do trabalho de campo foi utilizado um equipamento de GPS, que serviu para 

registrar de forma mais detalhada a localização do povoado; também foi utilizada uma câmera 

fotográfica, com o objetivo de mostrar, através de imagens, a situação do povoado quanto à qualidade 

ambiental, associando-as à percepção da comunidade. 

 

Fundamentação teórica, resultados e discussões 

A relação da sociedade com a natureza tem sido objeto de diversos estudos, que visam salientar, 

entre outros aspectos, a tênue relação estabelecida entre os limites da utilização dos recursos naturais de 

forma responsável e a exploração exacerbada sem a preocupação com a sustentabilidade. Neste sentido, 

concorda-se com Milaré (2016): “em verdade, a agressão aos bens da natureza e à própria teia da vida, 

pondo em risco o destino do homem, é um dos tremendos males que estão gerando o ‘pânico universal’ 

que assombra a humanidade neste inquietante início de milênio”. 

Foi possível compreender algumas situações do modo de vida da comunidade. De acordo com os 

entrevistados, nos últimos anos tem ocorrido uma mudança na forma de produzir alimentos na região, 

visto que poucas pessoas ainda praticam a agricultura e as que praticam o fazem apenas para consumo 

próprio. 

 A água encanada presente na localidade, segundo os relatos, é responsável por alguns problemas de 

saúde devido à péssima qualidade e à falta de limpeza e manutenção dos reservatórios que abastecem a 

comunidade. Essa água não é utilizada para beber, pois tem um gosto desagradável; a alternativa 

encontrada pelos moradores para o consumo diário é um “minador” que se encontra próximo ao rio Saco 
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Figura 1: “Minador”, fonte de água potável utilizada por parte da 

população do povoado Saco. 

Fonte: Dados de pesquisa 

Figura 2: Imagem de um córrego, no período seco, com resíduos 

sólidos domésticos no povoado Saco. 

Fonte: Dados de pesquisa. 

(Figura 1). Essa água potável é conhecida pelos moradores como de ótima qualidade e é usada por grande 

parte da comunidade. Alguns habitantes do povoado reclamam que pessoas de fora da comunidade 

tomam banho, cospem e até urinam nesse “minador”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo os relatos, o ar daquela região é bastante agradável, havendo poucas modificações no 

período da estiagem, quando o tempo fica mais seco e a poluição se torna mais visível. É produzida pela 

comunidade uma quantidade significativa de resíduos sólidos, cuja maior parte é queimada nos quintais 

das residências. Infelizmente, uma parte da população lança seus resíduos sólidos em leitos de córregos 

(Figura 2), os quais secam durante a estiagem e enchem no período chuvoso, servindo como canais de 

escoamento que transportam os resíduos para o rio Saco, causando poluição tanto dentro do rio quanto em 

suas margens. 
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É interessante ressaltar a ocorrência de relatos de moradores sobre mudanças na qualidade 

ambiental do povoado, partindo das percepções oriundas das experiências vividas ao longo dos anos 

naquele local.  Assim, concorda-se com Marin (2008), ao afirmar que embora pessoas leigas não tenham 

conhecimentos técnico-científicos sobre qualidade ambiental, elas possuem percepções intuitivas e de 

experiências da vida cotidiana, que muitas vezes se dissociam de valores essencialmente técnicos. 

 

Considerações Finais 

 Os objetivos da pesquisa foram alcançados, possibilitando constatar os seguintes pontos: a 

qualidade ambiental do povoado Saco sofreu muitas transformações ao longo dos anos; grande parte da 

população local é idosa; ainda que às vezes aja de maneira a causar danos à qualidade ambiental, em geral 

por falta de conhecimento, a população do referido povoado demonstra muita afeição pelo seu espaço 

geográfico e cuida do ambiente especialmente a partir da plantação de árvores em suas propriedades. 

Os moradores têm percebido transformações significativas na qualidade ambiental daquela região, 

como no que diz respeito à qualidade da água do rio Saco, cada vez mais comprometida pela deposição de 

resíduos sólidos em seu leito e nas margens; situações como essa são motivo de preocupação entre os 

moradores, principalmente entre aqueles que residem mais próximo ao rio. É importante lembrar que 

alterações negativas da qualidade ambiental não têm ocorrido apenas no povoado Saco, mas em todo o 

território municipal, o que exige cada vez mais reflexões e ações do poder público e da coletividade no 

que concerne a políticas públicas capazes de garantir às presentes e futuras gerações ambientes sadios, 

propícios à vida com qualidade.  
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Resumo 

O presente trabalho apresenta um recorte de atividades desenvolvidas no percurso de aplicação de 

atividades de um Clube de Ciências destinado a alunos do Ensino Fundamental do 3º e 4º ciclos, 

implementadas nas instalações da Universidade Federal do Maranhão durante o ano letivo de 2015. 

Tratou-se de uma abordagem extensionista com coleta de dados também na perspectiva de pesquisa 

qualitativa, analisando o conteúdo dos discursos a partir de rodas de conversas e dinâmicas em grupo com 

a produção de mapas conceituais. Os resultados das atividades mostraram que intervenções didáticas 

diferenciadas trazem contribuições significativas na apropriação de conteúdo e aprimoramento do 

discurso científico. 

Palavras chave. Clube de Ciências.Alfabetização científica, Discurso oral e escrito.  

 

Introdução 

 

Pesquisas tem mostrado que o ensino de ciência pode ser agradável se fizer sentido para a vida dos 

alunos, principalmente quando se apresenta sob perspectivas metodológicas interdisciplinares e 

contextualizadas desde as primeiras etapas de formação, oportunizando e propiciando aos alunos o 

despertar do desejo de saber e a vontade de aprender sobre fenômenos naturais, bem como a 

familiarização com a linguagem das ciências e consequentemente que venha se alfabetizar 

cientificamente (DELIZOICOV,1990; CHASSOT, 2002).   

Nos dias atuais, os desafios encontrados pelo professor são diversos e o uso de metodologias e/ou 

estratégias diferenciadas poderá auxiliar em um ensino de qualidade ou na construção de conhecimento 

do aluno, o aprendizado também inclui a motivação por parte do aprendiz. Para Gil (apud Bergamo, 2010, 

p. 7) “[...] a motivação é propiciar a oportunidade de encontro do aluno com o seu real interesse com o 

conteúdo explorado”. Desta forma, estratégias diferenciadas de ensino devem se apresentar de uma 

maneira que estimule a criança a aprender, desperte a sua curiosidade, formulando hipóteses e 

construindo o seu conhecimento. Neste sentido, Cunha (2012, p. 92) comenta que os jogos podem ser 

considerados instrumentos que estimulem momentos motivadores, pois no momento que se faz uso deste, 

se proporciona a interação e descontração dos alunos com os colegas levando a um momento oportuno 
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para o professor atuar como mediador do ensino e ao mesmo tempo analisar o desenvolvimento e 

empenho do aluno a respeito da atividade proposta.   

Portanto, entende-se que um clube de ciências reúne vários elementos de uma estratégia educativa 

que promova aos estudantes meios de exposição de suas ideias, suas curiosidades e busca de 

conhecimentos, sem deixar de vislumbrar a metodologia científica, através da metodologia científica, o 

que quebra automaticamente a ideia preconcebida de que a ciência é algo distante da realidade, sendo 

privilegio de cientistas e alheia ao cotidiano do cidadão. Assim, quebra-se, então, o paradigma 

educacional em que o professor é o único detentor do conhecimento, para dar lugar a um aluno agente, 

capaz de investigar cientificamente, buscando respostas aos seus questionamentos, com base Bergamo 

(2008). Além disso, ao considerar o aluno como parte integrante do processo de construção do saber, 

todas as experiências já vivenciadas por ele, passam a permear o conhecimento, aproximando-o da 

realidade dos alunos.  

Nesta ótica, a inserção no cotidiano escolar dos alunos de um ambiente diferenciado de 

aprendizado, na forma um espaço que promove discussões cientificas  - aqui denominado de clube de 

ciências - pode ser considerada de fundamental importância, pois descentraliza o ambiente de sala de aula 

e se apresenta como estratégia que consegue promover discussão dentro de uma linguagem própria das 

ciências, aproximando interativamente a teoria e prática do conteúdo especifico do estudo e do debate da 

ciência.  Nesta ótica, o trabalho aqui apresentado é um recorte de atividades desenvolvidas em um Clube 

de Ciências, realizadas nas dependências da Universidade, voltado para aos alunos do 3º e 4º ciclo do 

Ensino Fundamental. As atividades trabalhadas seguiram uma perspectiva do movimento de ação-

reflexão de atividades de ciências da natureza como o objetivo de promoção de alfabetização cientifica. 

 

Metodologia 

 

Metodologicamente, seguiu-se a pesquisa qualitativa, baseado na teoria da aprendizagem 

significativa de David Ausubel, aproveitando e fazendo uso dos conhecimentos prévios dos alunos, o que 

no discurso do autor, define-se como subsunçores, ancorando em novas ideias de termos científicos 

organizando o seu cognitivo por meio de mapas conceituais o qual aborda conceitos representados em 

uma estrutura esquemática, nos mapas conceituais os alunos puderam expor suas ideias iniciais acerca do 

tema trabalhado o que serviu de comparações com mapas aplicados novamente após o término de todas as 

atividades, contribuindo para uma construção mais eficaz do conhecimento dos aprendizes(MOREIRA 

V1(3), pp. 25-46, 2011). 

O recorte do trabalho aqui apresentado, tratou-se de uma atividade que foi denominada de “A 

atividade sobre Sistema Digestório associada à Alimentação Saudável” realizada na implementação de 
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atividades - 2016 do Clube de Ciências com participantes oriundos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental. 

Este tema foi escolhido após conversas e questionamentos com os professores da escola parceira, 

ondeindicaram pelo fato de que os alunos demonstrarem interesse pelo assunto, porém apresentando 

dificuldades na compreensão e assimilação de informações sobre como ocorre o processo de 

transformação dos alimentos e absorção de nutrientes no organismo. Logo, entendeu-se que por meio de 

atividades diferenciadas, e de caráter lúdico, um Clube de Ciências poderia contribuir para a formação 

cognitiva dos alunos e de estimular a praticarem hábitos saudáveis, principalmente uma boa alimentação.   

A coleta de dados foi feita por meio de mapas conceituais que foram utilizados como ferramenta 

no processo de ensino aprendizagem da atividade como bem coloca Dalfovo (2008). Os alunos 

preencheram formulários, em espaços indicados nos quesitos questionados, com suas concepções e 

significados correspondentes ao entendimento trabalhado em cada atividade. Os esquemas dos mapas 

estavam construídos no sentido de acompanhar setas que conectavam um conceito ao outro. Outro 

instrumento de análise deste trabalho se constitui de verificação do conjunto das anotações/observações 

feitas com observações feitas pelos bolsistas durante cada sequência, pontuando as identificações de 

avanços ou regressos dos clubistas nas atividades propostas, principalmente nos seguintes pontos: (i) 

observação como os alunos desenvolviam os experimentos e como eles se comportavam diante das 

atividades lúdicas, (ii) o levantamento de hipóteses, e a forma de interação e (iii) participação com os 

colegas em rodas de conversa. 

 

Fundamentação teórica, resultados e discussões 

 

De início foi solicitado aos clubistas responderem a um questionamento na forma escrita por meio 

de mapa conceitual para coleta prévia do conhecimento dos alunos a respeito do entendimento destes 

sobre o tema a ser trabalhado. Em seguida, os clubistas foram levados ao Laboratório de Biologia da 

Universidade para compreender melhor como ocorre o processo de digestão, de maneira visual e 

expositiva. O entendimento foi facilitado com o auxílio de um molde anatômico do sistema digestório, 

observando as explicações sobre cada etapa e algumas doenças que envolvem o sistema.   

Ao retornar do laboratório, os clubistas se reuniram em uma roda de conversa junto com os 

bolsistas para debaterem e discutirem o que eles haviam observado em laboratório. Aproveitando o 

momento oportuno para tirar as dúvidas dos alunos, os mesmos com auxílio de um roteiro e orientado 

pelos bolsistas realizaram alguns experimentos para compreender cada etapa do processo digestivo.   

A atividade sobre alimentação saudável foi o complemento da atividade sobre sistema digestório, 

onde foram levantados alguns questionamentos aos alunos sobre a forma de alimentação de cada um e foi 

feita uma conscientização alimentar, em seguida distribuíram-se algumas cédulas as duplas de alunos para 
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fazerem compras destinadas a um café da manhã e almoço saudável e não saudável, onde os vendedores 

eram três alunos que tentavam convencer os “clientes” para vender seus alimentose os alunos deveriam 

analisar bem o que era benéfico à sua saúde e assim, fazer a escolha mais saudável. Após esta etapa de 

compra e tendo a alimentação escolhida, os clubistas preencheram uma pirâmide alimentar associando 

cada alimento as etapas da pirâmide. Finalizando a atividade, passou-se para uma roda de conversa sobre 

o que eles haviam aprendido nas atividades realizadas sendo aplicado novamente o mesmo mapa 

conceitual para analisar a evolução dos conhecimentos dos clubistas sobre toda a atividade.  As análises 

dos mapas conceituais foram feitas após o encerramento da atividade, comparando o primeiro mapa onde 

os alunos demonstraram o conhecimento prévio do assunto trabalhado com o segundo mapa após toda a 

atividade analisando as seguintes características.   

Tabela 1. Refeições por duplas e demonstração dos tipos de alimentos que as duplas colocaram em seus pratos 

representando pelo “SIM” e alimentos que as duplas não colocaram em seus pratos representado pelo “NÃO”.  

 

Cada dupla, após agregarem os alimentos compondo cada prato (café da manhã e almoço, 

saudáveis e não saudáveis), comentaram o que eles acrescentariam em maior e menor quantidade em sua 

alimentação, demonstrando compreensão a respeito dos tipos de alimentos que deveriam ser consumidos. 

Comentou-se sobre os alimentos regionais mais acessíveis e nutritivos que eles poderiam estar 

consumindo, esclarecendo que não há necessidade de se gastar muito para ter um prato saboroso e 

nutritivo. O uso das cédulas na compra dos alimentos foi um estímulo para atentarem-se na distribuição 

de uma quantidade adequada na compra de seus alimentos. Na construção da pirâmide, os alunos 

aprenderam a quantidade adequada de cada tipo de alimentos, compreendendo que uma boa refeição deve 

ser variada e equilibrada e principalmente segura, dando ênfase nos alimentos cultivados em casa longe 

de agrotóxicos.   
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Tabela 2. Análises dos mapas conceituais aplicado no início das atividades (Mapa conceitual 1) e ao término da 

atividade (mapa conceitual 2). 

 

Conclusões 

Com base na atividade realizada, ao comparar o discurso dos alunos na forma oral e escrita,foi 

possível afirmar que os alunos apresentaram uma maior dificuldade com a escrita do que com a forma 

oral evidenciado nos mapas conceituais, dificuldade em escrever de forma contextualizada, comparado 

com as participações orais em rodas de conversas onde os alunos apresentaram palavras de cunho 

científico, bem elaboradas e contextualizadas. Neste estudo, deve-se levar em conta a tabela 1 onde 

apresenta a participação dos alunos na construção de pratos para refeições saudáveis e não saudáveis onde 

puderam expor as informações adquiridas durante a atividade. De forma oral, os clubistas conseguiram 

levantar hipóteses, fazer questionamentos, associar a atividade com o contexto social de cada um, trocar 

experiências com os colegas, responder perguntas, provar algumas afirmações de forma experimental, 

onde pode-se observar na fala dos alunos uma evolução dos termos científicos que se faziam presentes 

nas explicações, podendo afirmar que houve uma alfabetização científica. O incentivo a participação das 

rodas de conversas e atividades práticas possibilitou aos clubistas a elaboração e exercício de argumentos 

e levantamento de questões referentes ao tema trabalhado. As atividades propostas devem sempre levar 

em consideração um bom planejamento incluindo atividades experimentais, para levantamento de 

hipóteses e explicações evidenciando que a Ciência não é algo pronto e finalizado, mas algo que é 

construído a cada dia fazendo descobertas diárias, formando alunos atuantes de forma ativa contribuindo 

para um ensino de ciências diferente do tradicional em sala de aula propiciando aos alunos a exporem 

seus conhecimentos prévios e podendo aprimorá-los no decorrer das atividades.   
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3.2.8 HORTA SUSTENTÁVEL NA U.E.F. JOSÉ RIBAMAR MARÃO FILHO: uma ferramenta de 

aprendizagem socioambiental 
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Resumo 
O presente projeto, cuja aplicação encontra-se em andamento, é desenvolvido pelos alunos do curso de 

Ciências Naturais com habilitação em Biologia da Universidade Federal do Maranhão, Campus Bacabal, 

com apoio dos professores e estudantes do sétimo ano vespertino da escola U. E. F. José Ribamar Marão 

Filho, visando a implantação de uma horta orgânica e sustentável, com a utilização de materiais 

reutilizáveis tais como pneus velhos e embalagens de amaciantes, mostrando a importância das hortaliças 

orgânicas para o consumo através da sua inserção na merenda escolar, conscientizando também sobre o 

aproveitamento de água que sai dos tubos de ar condicionado.     

 

Palavras-chave: Horta orgânica. Alimentação saudável. Sustentabilidade. 

 

Introdução 
 

A escola, considerada um ambiente onde as crianças têm oportunidade de interagir entre si e com 

o meio ambiente, é um local de fundamental importância para a inserção de uma proposta de horta 

sustentável, onde os alunos tiveram conhecimento da problemática do desperdício da água, como pôde ser 

visto no acúmulo de água do sistema de ar condicionado sem destino adequado. No entanto, a solução e 

destino da coleta da água condensada visa não só racionalizar o uso desta, como também usá-la para a 

irrigação diária da horta. Além disso, outra questão que se pode observar em alguns lugares e que pode 

ser trabalhado no ambiente escolar é o descarte inadequado de pneus velhos, onde os mesmos foram 

utilizados como a base para o cultivo de hortaliças orgânicas, no qual os alunos aprendem que além de 

serem fontes viáveis de vitaminas e sais minerais, o ato de plantar estimula o consumo com baixos 

recursos, e consequentemente eleva a defesa do corpo contra infecções pela ausência de agrotóxicos. A 

reutilização de pneus, o reuso da água do sistema do ar condicionado, o cultivo e a colheita das hortaliças, 

permite maior interação entre os alunos, pois em todas as etapas eles estão sendo incentivados para que 

possam se envolver da melhor forma possível, associando as teorias em sala de aula com essa ação de 

preservação, conservação e cuidados com a alimentação, não prejudicando os produtores, consumidores e 

meio ambiente. Dessa forma o projeto tem como objetivos: Implantar uma horta sustentável e orgânica na 

escola, visando à reutilização, a sustentabilidade e o uso racional da água, além de despertar o interesse 

dos alunos em desenvolver uma área verde produtiva a partir do cultivo da horta sustentável em local 

inutilizável da escola, inserir hortaliças orgânicas no preparo da merenda escolar e enfatizar seus valores 
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nutricionais sem o uso de defensivos agrícolas, conscientizar sobre a importância da reutilização de pneus 

como base da horta e da embalagem de amaciante como regador, reaproveitar a água da saída dos tubos 

dos ares-condicionados para a rega da horta e incentivar os alunos a fazerem uma receita a partir das 

hortaliças cultivadas. 

 

Metodologia  

 O projeto foi desenvolvido para ser executado em três dias distintos. No primeiro dia houve a 

intervenção dos acadêmicos acompanhados da professora de Ciências em sala de aula. Nesse momento 

inicial foi apresentado o projeto, dialogando-se sobre a importância da cooperação dos alunos no 

desenvolvimento da horta, e enfatizado problemas importantes, como: a escassez da água, o descarte de 

pneus e embalagens de forma inadequada, e o cultivo de hortaliças com o uso de defensivos agrícolas. 

Após o diálogo, exibiu-se um vídeo intitulado Comida que alimenta – SABIÁ – Centro de 

desenvolvimento agroecológico, afim de reforçar o que havia sido discutido. Sobrinho (2008) ressalta que 

o desenvolvimento sustentável é definido como sendo o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades 

da geração atual, garantindo a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Partindo do 

exposto, reforçamos a importância deste projeto e da continuação do mesmo na escola parceira ou 

conveniada. 

 Após a exibição do vídeo, deu-se início a oficina “Abordagem da Reutilização e 

Reaproveitamento Hídrico”, na qual os alunos receberam orientações e auxilio dos acadêmicos para a 

confecção de regadores a partir das embalagens de amaciante de roupa, e também sobre a forma de como 

iriam utilizar a água do ar condicionado.  

No segundo dia os alunos foram levados ao local de montagem da horta, onde foram orientados 

pelos acadêmicos e professora sobre a montagem. Divididos em equipes, cada uma recebeu um pneu, no 

qual foi preenchido com adubo, e em seguida foi cultivada a cebolinha ou o coentro. Cada pneu foi 

identificado por uma plaquinha personalizada, feita de tampa de pote de sorvete, contendo os respectivos 

nomes dos alunos e hortaliças cultivadas, e por fim, os alunos fizeram a irrigação. 

A horta está sendo regada todos os dias no final da tarde pelos alunos. Fortes e Jardim (2014) 

discorrem que: “O uso racional da água pode ser definido como as práticas, técnicas e tecnologias que 

propiciam a melhoria da eficiência do seu uso (...) processos como o de reaproveitamento da água tem 

crescido nos últimos anos”. Com base na citação, para a rega os alunos devem utilizar a água do ar-

condicionado, que por meio do gotejamento é retida em um balde devidamente coberto por um 

mosquiteiro, a fim de evitar a proliferação de mosquitos, no qual foi quantificado um volume de 20 

litros/dia, sendo suficiente para a manutenção das hortaliças como sistema de irrigação. Reforçou-se o 

compromisso de todos no cuidado com a horta por meio da entrega de cartilhas informativas, produzidas 

por um dos membros da equipe, sobre 6 passos para fazer uma horta orgânica e comunitária. 
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No terceiro dia os acadêmicos irão acompanhar os alunos na coleta das hortaliças, para que as 

mesmas sejam utilizadas em uma receita orgânica e saudável, junto com outros ingredientes da cantina, 

com auxílio dos acadêmicos e merendeiras da escola. 

 

Fundamentação teórica, resultados e discussões 

 

A busca por maneiras de aliar a produção de insumos a práticas que não agridam ao meio 

ambiente e ao próprio homem tem sido uma prática comum. Para Carvalho e Silva (2014), o 

desenvolvimento de uma horta orgânica sustentável desperta uma conscientização crítica entre os alunos, 

tendo em vista que na escola eles têm a oportunidade de apropriar os valores ambientais da educação e 

aprender boas atitudes relacionadas ao meio ambiente, tornando-se assim cidadãos conscientes. 

Aliado a educação ambiental, Cribb (2010, p.50) afirma que “A horta escolar é o espaço propício 

para que as crianças aprendam os benefícios de formas de cultivo mais saudáveis. Além disso, aprendem 

a se alimentar melhor, pois como se sabe, as crianças geralmente não gostam de comer verduras e 

legumes e o fato de cultivar o alimento que levarão para casa os estimula a comê-los, especialmente 

quando conhecem a origem dos vegetais e sabem que são cultivados sem a adição de insumos químicos”.  

Outra questão envolvida no projeto é a reutilização de pneus. De acordo com Yemal, Teixeira e 

Rodrigues (2011) a reutilização de pneus destaca-se devido à dificuldade de reintegração destes produtos 

gastos à cadeia produtiva, tornando-se um importante método de uso eficiente, reduzindo o impacto 

ambiental. A resolução CONAMA n° 416/09, regula o gerenciamento dos pneus considerados 

inutilizáveis, ao afirmar que “descartado inadequadamente, constituem passivo ambiental, com riscos ao 

meio ambiente e à saúde pública”. 

 Cassal, et al. (2014) relatam um dado preocupante, o Brasil é o oitavo maior consumidor de 

agrotóxicos por hectare do mundo, e cerca de 70 milhões da população vive em estado de insegurança 

alimentar e nutricional. Para uma alimentação saudável a OMS recomenda o consumo diário de 400g de 

frutas e verduras. Porém, 90% dos brasileiros consome quantidade inferior a sugerida, sendo que, em 

estudo feito pelo IBGE (2013) constatou-se que 45% dos casos de insegurança alimentar, ocorre na região 

nordeste. 

Uma das medidas que pode reverter essa situação é a efetivação do PNAE, programa que 

transfere recursos financeiros do Governo Federal aos municípios para a aquisição de gêneros 

alimentícios destinados à merenda escolar: O valor destinado pelo PNAE é calculado com base no 

número de alunos devidamente matriculados no ensino fundamental. Os recursos só podem ser gastos na 

compra de alimentos, possuindo cardápio montado por uma nutricionista de acordo com os hábitos 

alimentares de cada localidade (FNDE). 

Segundo Bennett (2011) com o crescimento da população e mudança nos padrões climáticos 

devido ao efeito das mudanças climáticas, a necessidade de encontrar fontes alternativas de água é mais 
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urgente do que nunca. Diante do exposto, a horta é irrigada com a água condensada proveniente dos tubos 

dos ares-condicionados. Existe a necessidade de diminuir o desperdício, a procura, o vazamento e 

evaporação, para que possamos elevar ao máximo a eficácia de gestão da água.  

 Antes de iniciar o projeto, foi notória a falta de ideia no descarte adequado, ou no fim 

ecologicamente correto dos pneus por parte dos donos de borracharias, pois foram solícitos a 

disponibilizar os pneus para a aplicação do projeto, quando o descarte acontece, é de forma inadequada, 

pois são jogados no lixão da cidade sem nenhum tipo de tratamento. 

 

 
   

 

 Além de propiciar a formação de lodo como visto na figura 3, constatou-se que através do 

gotejamento do ar-condicionado é desperdiçado 20 Litros de água diariamente, água essa que é 

fundamental para a rega das hortaliças, para que tal procedimento fosse executado fez-se uma instalação, 

visível na figura 4, a fim de se armazenar essa água em um balde coberto por um mosquiteiro para evitar 

a proliferação de mosquitos, dentre eles o Aedes aegypti. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A partir das primeiras etapas da implantação da horta sustentável na escola, estamos verificando 

uma boa receptividade pelos alunos, por isso visamos obter um resultado positivo ao fim do projeto. Boa 

Figura 1. Pneus armazenados de forma impropria nas 

borracharias da cidade.  
Figura 2. Descarte dos pneus no lixão de Bacabal.  

Figura 3. Local onde está instalado o ar-condicionado. 

 

Figura 4. Instalação para a coleta d`água do ar-condicionado. 
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parte dos alunos não tinha contato com uma área verde em casa e nunca participaram de um projeto 

socioambiental, então outros alunos desta mesma escola que já tinham experiência no plantio sustentável, 

auxiliaram no projeto. Através das intervenções ocorridas nos dois primeiros dias, obteve-se uma maior 

percepção por parte dos alunos perante as consequências que o descarte inadequado do pneu e da água do 

sistema de ar condicionado, poderiam ser reutilizados de maneira sustentável como visto nas figuras a 

seguir. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Alunos fazendo o cultivo e rega das hortaliças. Figura 8. Alunas fazendo a mistura da terra preta com adubo 

de palmeira. 

Figura 6. Regadores confeccionados pelos alunos a partir 

embalagens de amaciante.na oficina de reciclagem e 

reaproveitamento hídrico. 

Figura 5. Abordagem em sala de aula. 

Figura 9. Cultivo de coentro e cebolinha finalizado. Figura 10. Horta após duas semanas do cultivo. 
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Considerações Finais 

 

O desenvolvimento desse projeto permite uma ação socioambiental, estimulando os alunos no 

conhecimento e pratica de sustentabilidade, a citar: o reuso de pneus, que degradam o meio ambiente se o 

seu descarte for inadequado, e o consumo da água desperdiçada do ar-condicionado da escola. Além 

disso, sensibiliza os docentes e direção da escola na manutenção do projeto, a fim de compartilhar com 

outros funcionários e alunos. É possível observar o interesse e a responsabilidade de cada indivíduo na 

manutenção de um mundo mais sustentável, contribuindo para as condições favoráveis para as gerações 

presentes e futuras.  
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3.2.9 POTENCIALIDADES TURÍSTICAS EM CODÓ-MA: possibilidades e entraves 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta alguns resultados da monografia em andamento que trata sobre as potencialidades 

turísticas do município de Codó-MA. Objetiva-se apresentar as potencialidades identificadas, bem como 

suas possibilidades e entraves. No que tange à metodologia, utilizou-se pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, visitas técnicas, entre outros. Constatou-se, a priori, que o turismo em Codó é viável, visto 

suas potencialidades, as quais necessitam do incentivo do poder público e de instituições executoras que 

não estejam interessadas apenas em lucro, mas, sobretudo, na sustentabilidade socioambiental da 

atividade e na qualidade de vida das populações envolvidas, o que é capaz de ratificar nos habitantes do 

município o sentimento de pertencimento, bem como a valorização dos lugares que integram a rede de 

potencialidades turísticas de Codó. 

  

Palavras Chave: Turismo. Potencialidades. Codó-MA. 

 

Introdução 

 

O presente trabalho apresenta alguns resultados sobre potencialidades turísticas do município de 

Codó-MA. O turismo já está consolidado em vários estados brasileiros como integrante da economia, 

recebendo contribuições importantes de trabalhos científicos da área. Essas contribuições, em geral 

interdisciplinares, dizem respeito, por exemplo, a impactos sociais e formas de organização da atividade, 

efeitos negativos da atividade para o ambiente, assim como norteiam planos, programas e projetos do 

poder público, relacionados ao setor.  

Muitos municípios ainda não dispõem de políticas públicas específicas para o setor. Nesse contexto, 

nota-se que princípios da Constituição Federal de 1988 não são cumpridos ou são executados de forma 

ineficaz.  

Codó originou-se a partir do povoado Urubu, em 1780, passando à condição de distrito pela Lei 

Provincial nº 13/1835; somente em 1935 foi reconhecido como município, através do Decreto nº 

832/1935. Sua história é marcada por representantes dos seguintes grupos sociais: africanos 

(escravizados, especialmente para o trabalho nas lavouras), indígenas (especialmente das etnias Barbados 

e Guanarés) e comerciantes sírios e libaneses.  

Dentre as potencialidades que o município apresenta, percebe-se as que poderiam ser aproveitadas 

pelo turismo, como igrejas, praças, ferrovias, antigas fábricas, paisagens naturais, diversidade cultural e 

religiosa de matriz africana, entre outras. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é retratar algumas 

potencialidades turísticas do município de Codó, destacado as possibilidades e os entraves para a 

efetivação do turismo a nível municipal. 
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Metodologia 

 

Como procedimentos metodológicos, adotou-se: realização de revisão bibliográfica em livros, teses, 

dissertações, monografias, artigos específicas para a temática, pesquisa documental sobre a história de 

Codó, principais marcos, visitas técnicas, consultas a instrumentos jurídicos, como a Constituição Federal 

de 1988 e a lei nº 11.771/2008.  

O pensamento de alguns teóricos serviu de fundamento para a pesquisa e, consequentemente, para 

as discussões do trabalho em tela e para a compreensão do turismo atual, como o de Boiteux (2008), 

Magalhães (2002), Barbosa (2002) e Montejano (2001). 

Sítios eletrônicos de órgãos governamentais também serviram de fonte de pesquisa, a exemplo dos 

sites do Ministério do Turismo da Organização Mundial do Trabalho.  

Também foram realizadas conversas informais com moradores do município e representantes de 

atividades culturais e religiosas, a fim de apreender a percepção de tais atores sociais. Destacou-se a 

realização de visitas técnicas junto à Prefeitura Municipal de Codó, Secretaria Estadual de Turismo, 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Secretaria Municipal de Cultura e Igualdade Racial, 

com o propósito de complementar o entendimento sobre as possíveis potencialidades turísticas frente a 

estas instâncias. 

Para o embasamento legal, se considerou o parágrafo único da lei nº 11.771/2008, que destaca que o 

Poder Público deve atuar mediante apoio técnico, logístico e financeiro na consolidação do turismo como 

importante fator de desenvolvimento sustentável, de distribuição de renda, de geração de emprego e da 

conservação do patrimônio natural, cultural e turístico brasileiro.  

Foram coletadas fotografias das potencialidades turísticas identificadas (igrejas, festejos religiosos, 

prédios históricos em estado de ruínas, praças, atividades culturais como carnaval, aspectos naturais como 

balneários, fábricas em funcionamento), tentando evidenciar sua importância para o contexto histórico da 

cidade; destaca-se que também foi valorizado o escritor codoense João Batista Machado; outro 

procedimento importante relaciona-se à participação em eventos científicos, por considerar que as 

discussões que ocorrem durante os mesmos possibilitam o amadurecimento das ideias iniciais, apontando 

outros caminhos para o enriquecimento da pesquisa.  

Recorreu-se a blogs e a outros tipos de ambientes virtuais de escritores codoenses, devido à 

dificuldade de encontrar outras fontes; nesse sentido, cita-se Blog do Acélio Trindande, Blog do Bezerra, 

Blog do de Sá, Correio Codoense, entre outros. 

 

Fundamentação teórica, resultados e discussões 

Os resultados obtidos permitem fazer uma análise sobre os potenciais turísticos existentes no 

município de Codó. Tomando por base os segmentos descritos a priori, foi possível perceber a existência 
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de potencialidades turísticas em vários aspectos: cultural e histórico, de negócios, religioso e natural; tais 

potencialidades poderiam contribuir muito mais para o desenvolvimento socioeconômico do município.  

O potencial turístico de cunho religioso se apresenta tanto nas religiões de matriz africana quanto 

nas práticas católicas. Destacaram-se nesse quesito três festejos que movimentam a cidade ao longo do 

ano: Festejo São Sebastião, no mês de janeiro, Festejo de São Francisco, no mês de outubro, e Festejo dos 

Santos e Orixás, conduzido pelo líder religioso Bita do Barão de Guaré, no mês de agosto. Todos esses 

eventos atraem centenas de turistas todos os anos, inclusive de outros países, contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural do município. 

No âmbito histórico-cultural, ressalta-se: as ruínas do prédio onde funcionou a fábrica têxtil 

Companhia Manufatureira e Agrícola do Maranhão, que contribuiu para o processo de desenvolvimento 

econômico do município, gerando emprego e renda para centenas de famílias, além de inúmeros 

benefícios à comunidade codoense durante o século XIX; as igrejas antigas, que ainda preservam seus 

traços originais e que realizam festejos e atividades que também atraem o público de outras cidades; a 

Estação Ferroviária, que atualmente abriga o Instituto Histórico e Geográfico de Codó – IHGC; e o 

tradicional carnaval codoense. 

Quanto ao turismo de negócios, percebe-se que parte do dinamismo existente dentro da economia 

do município está visivelmente relacionada com o grupo FC Oliveira. Nota-se que esta empresa é 

relevante para o turismo de negócios, não apenas pelo seu alcance a nível nacional, mas pelo fato de que 

outras empresas se interessam pelo trabalho que ela desenvolve e buscam firmar parcerias; naturalmente 

outros empresários visitam o município e, dependendo da receptividade, tendem a voltar e relatar para 

terceiros o que há em termos de atrativos turísticos.  

Em relação ao ecoturismo, o que mais se destaca são as áreas de nascentes de rios, bem como 

alguns trechos barrados de cursos fluviais, popularmente conhecidos e utilizados como balneários. 

Infelizmente, o uso dessas áreas é predatório, pois na maioria é perceptível uma série de impactos 

ambientais, como desmatamento das margens (Áreas de Preservação Permanente – APP), acúmulo de 

resíduos sólidos, queimadas nas APPs, barragens, entre outras. Convém enfatizar que, segundo a 

legislação ambiental brasileira, é proibido realizar qualquer tipo de intervenção estrutural em rios e 

nascentes sem autorização do Poder Público. 

Os entraves que afetam o funcionamento turismo em Codó começam pelo desinteresse político na 

concretização de uma política de turismo, numa conjuntura marcada pela falta de conscientização da 

população, sobretudo no que diz respeito à valorização da comunidade local e na conservação dos 

patrimônios natural e cultural do município. Constatou-se que Codó apresenta elementos fundamentais 

para a implantação sistematizada do turismo, de forma ambiental e socialmente sustentável, os quais 

poderiam contribuir para sua inserção no contexto do Polo Turístico da Mesorregião Leste Maranhense. 
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Compreende-se que a capacidade de retorno que determinado lugar pode alcançar no turismo 

depende dos investimentos necessários, por exemplo, em estrutura e marketing. Constatou-se, ainda, que 

Codó apresenta elementos fundamentais para a implementação do turismo e que poderia estar em 

destaque como integrante do Polo Turístico da Mesorregião Leste Maranhense. 

Em relação à Secretaria de Turismo do Estado, faz-se necessário a realização de fóruns para 

discussão de ideias que possam por em prática o que é assegurado na Constituição Federal. Com os 

resultados da pesquisa, almeja-se municiar tanto os órgãos do governo quantos os estudantes e os 

profissionais com uma concepção realista da possibilidade do turismo no município de Codó-MA, 

buscando contribuir para a conscientização da população e, sobretudo, para a valorização das 

comunidades locais e para a conservação dos patrimônios natural e cultural do município. 

 

Considerações Finais 

Nota-se que apesar da existência de várias potencialidades para o turismo em Codó, não foram 

proporcionadas condições propícias ao desenvolvimento do setor turístico. O turismo 

socioambientalmente sustentável em Codó atualmente existe apenas como uma possibilidade para 

melhorar as condições de vida da população. A inexistência de uma secretaria municipal específica para o 

turismo em Codó, por exemplo, vem inviabilizando a concretização dessa atividade, que poderia 

contribuir com a economia, além de despertar ainda mais um sentimento de pertencimento e valorização 

da história, riquezas naturais e culturais do município. Este trabalho serve como motivação para pesquisas 

futuras, pois uma das dificuldades foi a de encontrar fontes primárias sobre o município de Codó, 

inclusive na internet. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como intuito abordar as ações antrópicas, ou seja, as ações humanas, no ambiente 

e quais os impactos socioambientais que estas ações exercem sobre o mesmo; para a realização da 

pesquisa que originou o presente trabalho, foram escolhidas três paisagens em diferentes pontos da cidade 

de Codó - MA, a fim identificar as principais ações antrópicas existentes nestas e os impactos 

socioambientais decorrentes das mesmas. Serviram de embasamento teórico autores como Odum (1971), 

Cavalcanti (2001) e Bellon (1990) entre outros. Foi possível concluir que a principal “força geradora” das 

ações antrópicas predatórias é o fator econômico, seja por conta do “avanço econômico” e extração 

intensa dos recursos naturais ou pelas desigualdades sociais decorrentes do modo de produção 

predominante. 

Palavras-chave: Ações antrópicas; Degradação; Paisagens. 

 

Introdução 

As ações antrópicas nada mais são do que as ações dos seres humanos no ambiente, como por 

exemplo, reflorestamento, construção de casas, hidrelétricas e atividades de pecuária. Em todos os 

exemplos citados o homem interfere na paisagem natural, colocando elementos humanos e tornando a 

paisagem humanizada. As ações antrópicas, especialmente as engendradas pelo modo de produção 

capitalista, geram impactos ambientais negativos como poluição, desertificação, erosão, entre outros. 

No município de Codó, localizado na porção leste do estado do Maranhão, existem diversos 

exemplos de ações antrópicas predatórias e impactos ambientais associados, como desmatamento de 

Áreas de Preservação Permanente (APP), queimadas, acúmulo de resíduos sólidos em locais inadequados, 

deposição de esgotos industriais e domésticos in natura nos corpos hídricos, entre outros. Na pesquisa da 

qual resultou este trabalho foi utiliza a observação de três paisagens, a fim de explicitar as ações 

antrópicas e os impactos ambientais que as mesmas originam. 

 

Procedimentos metodológicos  

A pesquisa baseou-se na seguinte metodologia: inicialmente foi realizada a observação de três 

paisagens, a fim de coletar informações relevantes para a construção do trabalho, quais sejam: a primeira 

mailto:*albydeia_blue08@hotmail.com
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se localiza às margens da MA-026, no trecho entre a cidade de Codó e o povoado KM 17; a segunda 

refere-se ao morro onde fica localizada a igreja de São Pedro, na região central da cidade; a última 

paisagem observada foi o trecho do Riacho Água Fria que também se localiza no centro da cidade. 

A partir da observação das três paisagens, buscou-se identificar as principais ações antrópicas 

existentes em cada uma e os impactos ambientais associados a essas ações antrópicas. Posteriormente, 

Concomitante à parte prática, foi realizado levantamento bibliográfico, tendo em vista uma compreensão 

mais específica sobre a problemática. 

 

Fundamentação teórica, resultados e discussões 

No decorrer dos últimos anos, a discussão sobre questões ambientais e sobre as ações humanas no 

ambiente se acentuou fortemente, assim como as discussões sobre o ambiente transcenderam a 

perspectiva ambiental e passaram a ser também de ordem social, econômica, política e educacional. Para 

se entender melhor as ações antrópicas, é necessário entender o conceito e a dinâmica das paisagens. O 

geógrafo Georges Bertrand (2004) explica uma das concepções de paisagem:  

Paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É, em uma determinada 

porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um 

conjunto único e indissociável, em perpétua evolução. (Bertrand, 2004. p. 141). 
 

As atividades antrópicas, cada vez mais intensas e desordenadas, têm causado, ao longo da 

história, diversos impactos socioambientais, muitos por conta da expansão humana e da alta exploração 

dos recursos existentes no ambiente (ODUM, 1971). É necessário lembrar que apesar dessa realidade, as 

ações antrópicas não causam somente impactos negativos no ambiente, pois ações antrópicas pautadas na 

consciência socioambiental podem ser de extrema importância na solução de problemas ambientais, como 

o reflorestamento de áreas desmatadas e a criação de áreas protegidas, tais como as Unidades de 

Conservação e as APPs. 

Ao observar os efeitos das ações antrópicas predatórias nas paisagens supracitadas, constatou-se 

que em geral elas acontecem por conta da busca humana desenfreada pela consecução de lucros, o que 

coaduna com a explicação de Cavalcanti (2001): a concepção economista de “avanço” faz com que o 

homem se predisponha à intensa extração de recursos naturais, sem se preocupar com os “custos” e 

“cobranças” provenientes destas ações. 

Diversos teóricos afirmam que o mundo passa por uma “crise ambiental global”, a qual teria como 

motivo principal os impactos socioambientais das ações humanas. Para transformar essa realidade, é 

necessário que os seres humanos passem a ter uma consciência ambiental pautada, por exemplo, nos 

pressupostos de Bellon (1990), que trabalha a etnoecologia, que concebe o homem como um ator 

integrado ao ambiente, cujas ações contribuem positivamente para o equilíbrio da dinâmica ambiental. 
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Como já foi mencionado, a questão econômica tem grande influência nas ações antrópicas, sendo 

basicamente sua força geradora, seja por conta da busca incessante por lucro, seja pela extração de 

recursos naturais ou por conta das desigualdades socioeconômicas. 

O sistema capitalista constitui-se num dos fatores predominantes no contexto das ações antrópicas 

nocivas aos ambientes. Nesse sentido, as classes sociais empobrecidas pelo referido sistema acabam 

sendo afetadas com mais intensidade pelos impactos ambientais, mesmo sendo as que menos praticam 

ações danosas ao ambiente. Um exemplo claro disso são as pessoas que morram em situação de risco de 

deslizamentos no morro da Igreja de São Pedro. 

Na observação das paisagens visitadas na cidade de Codó - MA, ficaram evidentes algumas ações 

antrópicas predatórias e os impactos ambientais negativos que estas causam. O quadro 01 sintetiza as 

paisagens abordadas, as principais ações antrópicas predatórias e os impactos socioambientais decorrentes 

dessas ações. 

 

Paisagem Ações antrópicas 

predatórias 

Impactos socioambientais 

 

 

Trecho das margens da 

rodovia MA-026 (entre a 

cidade de Codó e o povoado 

KM 17) 

 

 

 

Queimadas 

 

Poluição do ar; 

Empobrecimento do solo; 

Ameaça de extinção da fauna 

e flora; 

Desertificação. 

 

 

 

 

Morro da Igreja de São Pedro 

 

 

 

Desmatamento e expansão 

urbana desordenada 

 

Erosão; 

Deslizamentos de terra; 

Diminuição da 

biodiversidade; 

Poluição do solo, do ar e da 

água. 

 

 

 

Trecho do Riacho Água Fria, na 

área central de Codó 

 

 

 

Poluição de recursos hídricos 

 

Proliferação de doenças; 

Enchentes; 

Morte e contaminação 

permanente dos recursos 

hídricos e de seus 

organismos. 

 
 Quadro 01. Paisagens, ações antrópicas predatórias e impactos socioambientais em Codó-MA. 

 Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 

 

 

As figuras 01, 02 e 03 mostram as ações antrópicas predatórias nas três paisagens supracitadas. 



Anais da III Semana Ambiente em Foco 

104 

 

 

 

Figura 01: Queimadas às margens da rodovia MA-026. 

Fonte: Blog do Juraci Filho 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Trecho do Riacho Água Fria na área central da cidade 

de Codó - MA. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Morro da Igreja de São Pedro 

Fonte: Paróquia de São Pedro 

 

 

 

 

 

A partir dos resultados obtidos, sugere-se ao Poder Público: 

 Proibição de queimadas às margens da MA-026, juntamente com intervenções de educação 

ambiental voltadas aos agricultores da região, visando mostrar-lhes outras formas de preparar o solo para 

o plantio. 
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 Fiscalização da construção de casas no morro da Igreja de São Pedro, assim como remanejamento 

das populações que residem nas áreas sujeitas a deslizamentos de terras para áreas ambientalmente mais 

adequadas da cidade, atrelando essa medida à recuperação de áreas degradadas por erosão no morro. 

 Criação e efetivação de projetos de educação ambiental voltado para a população em geral, 

especialmente para a parcela que reside e atua próximo ao Riacho Água Fria, no intuito de diminuir a 

poluição de suas águas e, consequentemente, das águas do rio Itapecuru. 

 Implantação de educação ambiental efetiva, crítica, transformadora e emancipatória nas escolas de 

Codó-MA. 

 

Considerações Finais 

 Através da pesquisa, foi possível chegar às seguintes conclusões: as ações humanas predatórias 

constituem fator de degradação das paisagens; o ser humano é um ator integrado ao ambiente, mesmo 

que este não tenha consciência disso e que suas atitudes interfiram negativamente na dinâmica 

ambiental; o modo de produção capitalista intensifica as ações humanas ambientalmente predatórias e 

potencializa impactos ambientais negativos; é necessário que os seres humanos tenham consciência de 

que suas ações no ambiente podem causar malefícios permanentes e que são urgentes medidas capazes 

de minimizar os impactos ambientais das ações antrópicas no ambiente. 
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