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APRESENTAÇÃO 

 

A segunda coletânea “Múltiplos Olhares sobre o Meio Ambiente e Sustentabilidade” 

traz à público pesquisas desenvolvidas por alunos de mestrado do Programa de Ciências 

Ambientais da Universidade de Cuiabá, que tem como objetivo desenvolver atividades 

interdisciplinares quanto à avaliação da estrutura do meio físico e biológico dos diversos 

ambientes regionais, com ênfase na questão das mudanças climáticas e na influência da ação 

antrópica no ambiente.  

Um elemento que ganha crescente destaque, dentro das questões ambientais, é a 

sustentabilidade, um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as 

necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. 

Desta forma a estabilidade a longo prazo da economia e do meio ambiente, só será possível 

através da integração da pesquisa do reconhecimento de preocupações econômicas, ambientais 

e sociais ao longo do processo de tomada de decisão.  

A presente coletânea encontra-se estruturada em artigos que retratam áreas de grande 

importância cientifica que fomenta reflexões teóricas, experimentações metodológicas e 

produtos intelectuais, que consideramos importantes para os afazeres de investigações das 

ciências ambientais, contemplando no volume 1 a linha de pesquisa do programa “Meio 

Ambiente e Sustentabilidade” e no volume 2 a linha de pesquisa “Dinâmica de Ambientes 

Urbanos e Rurais”. 

 

 

Jonathan Willian Zangeski Novais,  

Osvaldo Borges Pinto Junior 

Organizadores 
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As mudanças climáticas globais no contexto das representações sociais dos formandos 

de engenharia civil da Universidade de Cuiabá - UNIC 

Catia Balduino Ferreira, Carlo Ralph De Musis, José de Souza Nogueira, George Louis 

Vourlitis, Jonathan Willian Zangeski Novais 

 

Resumo 

As mudanças no clima nos grandes centros urbanos provocadas pela substituição da cobertura 

vegetal pelo concreto e asfalto, associado ao aumento da atividade industrial e da poluição de 

veículos automotores têm provocado a formação de ilhas de calor, com temperaturas até 10° C 

mais elevadas nas zonas centrais das cidades em relação as áreas periféricas ou rurais. O 

crescimento acelerado dos grandes centros urbanos exige neste âmbito a formação de 

profissionais da engenharia civil com capacidade de planejar e adotar medidas que visem 

minimizar estes efeitos. O objetivo do trabalho foi estudar a percepção de discentes do décimo 

semestre do curso de Engenharia Civil da Universidade de Cuiabá sobre Mudanças Climáticas 

Globais. Em 2014, 51 acadêmicos de engenharia civil responderam questionários estruturados 

sobre dados demográficos e relacionados ao tema Mudanças Climáticas Globais. Utilizando a 

Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), os discentes evocaram 5 expressões que 

deram origem a 8 categorias denominadas: 1 - Aquecimento Global (AQ), 2 - Capitalismo (C), 

3 - Crescimento Urbano (CU), 4 – Desenvolvimento Sustentável (DS), 5 - Desmatamento (D), 

6 - Educação Ambiental (EA), 7 – Efeito Estufa (EE) e 8 - Poluição (P). A categoria de maior 

relevância foi o Aquecimento Global (AQ), com 79 evocações, representando 82,7% dos 

discentes; e a menor foi o Crescimento Urbano (CU) com 9 evocações representando 15,4% 

dos discentes entrevistados. Face ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), os discentes sujeitos 

desta pesquisa apresentaram representações sobre as mudanças climáticas globais aninhadas 

ao senso comum e com baixa criticidade. 

 

Palavras-chave: Representações Sociais. Teste de Associação Livre de Palavras. Mudanças 

Climáticas. 

 

INTRODUÇÃO 

Em áreas urbanas, dentre os principais impactos da ação antrópica, destacam-se o 

aumento da temperatura e a diminuição da umidade, os quais são desencadeados pela redução 

da cobertura vegetal, aumento de edificações, de cobertura asfáltica, atividade industrial e de 

poluição por veículos automotores. Estes fatores contribuem para formação de ilhas de calor. 

Uma ilha de calor urbana proporciona temperaturas até 10° C mais elevadas nas zonas 

centrais das cidades comparando com as áreas periféricas ou rurais, e ocorre basicamente 

devido às diferenças de irradiação de calor entre as regiões edificadas e as áreas com cobertura 

vegetal. 

O crescimento acelerado das cidades aliado a necessidade de um planejamento 

adequado de suas edificações tem sido e será nos próximos anos um dos principais desafios 

para diversos profissionais. Neste sentido, as discussões acerca das mudanças climáticas 
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globais deverá ser uma constante no meio acadêmico nos cursos que envolvem a questão 

climática como eixo de desenvolvimento, principalmente no que diz respeito a atuação do 

futuro profissional frente à essas mudanças refletindo nos conteúdos programáticos. 

O engenheiro civil é um profissional com grande responsabilidade para minimizar os 

efeitos deste crescente aumento do calor na zona urbana .De acordo com a Resolução 1002 do 

código de ética do CREA, no que se refere ao meio ambiente, orienta o exercício das atividades 

profissionais pelos preceitos do desenvolvimento sustentável e na elaboração de projetos e 

execução de obras ou criação de novos produtos atendendo aos princípios e recomendações de 

conservação de energia e de minimização dos impactos ambientais. 

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil, o egresso da 

Universidade de Cuiabá, tem como perfil, o engenheiro com formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua 

atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos 

políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em 

atendimento às demandas da sociedade. 

Neste sentido, torna-se necessário visualizar a compreensão dos acadêmicos e sua 

representação social a respeito das mudanças climáticas globais que, por princípio, remetem a 

um pensar sobre as práxis conduzidas nos cursos de engenharia civil. 

Frente a este propósito, esta pesquisa partiu do conceito de Representações Sociais 

proposta por Moscovici (1978) que estudou como o conhecimento científico afeta o senso 

comum, compondo uma forma de conhecimento de grupos que parte das relações interpessoais 

e pode ser definida como conjunto de explicações que vem do cotidiano do indivíduo. 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a percepção dos alunos do 10º 

semestre de Engenharia Civil da Universidade de Cuiabá – UNIC, quanto às mudanças 

climáticas globais sob a ótica da teoria das representações sociais. Os objetivos específicos 

foram estudar as evocações reveladas pelos alunos sobre o meio ambiente; compreender qual 

o papel atribuído às MCG (mudanças climáticas globais) na formação profissional do grupo 

dos alunos pesquisados por meio de entrevistas utilizando a técnica de associação livre de 

palavras (TALP) – para técnica para produção de dados em estudos de representações sociais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho de caráter exploratório foi realizado com 51 discentes do 10º 

semestre do Curso de Engenharia Civil da Universidade de Cuiabá. Os sujeitos da pesquisa 

foram questionados quantos aos seus conhecimentos referentes as Mudanças Climáticas 
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Globais. A coleta de dados foi realizada durante o semestre letivo, em outubro de 2014 e foi 

restrita a alunos formandos considerando que nesta fase já tinham passado por disciplinas que 

contemplam questões ambientais. 

Observou-se que de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso as questões 

ambientais são trabalhadas como temas transversais dentro das disciplinas da grade curricular, 

como Gestão Ambiental e Saneamento Ambiental justificando, portanto, a escolha do 10º 

semestre como objeto de estudo.  

Para avaliar a percepção dos alunos quanto às Mudanças Climáticas Globais, foi 

utilizado um questionário semiestruturado. Utilizou-se a técnica de Associação Livre de 

Palavras. Esse procedimento consiste na proposição de um estímulo indutor, que possibilita 

apreender as revelações dos alunos quando inquiridos sobre as palavras ou expressões; neste 

trabalho “Mudanças Climáticas Globais”. 

A categorização das evocações foi baseada na análise de conteúdo conforme descrito 

por Bardin (2009) e avaliação de saturação de acordo com De Musis et al. (2002). 

A análise dos resultados e a discussão das prevalências obtidas foram realizadas a 

partir das categorias obtidas (OE e OI) para encontrar representações dos discentes. Neste 

sentido, a média da Ordem de Evocações (OE) e a média da Ordem de Importância (OI) das 

categorias obtidas possibilita avaliar o grau de compartilhamento das opiniões. 

A Ordem de Evocação (OE) é dada por qual palavra vem à mente primeiro e Ordem 

de Importância (OI) é dada por uma hierarquização dessas palavras. O paralelo entre estas duas 

categorias mostram o que ele associa de imediato ao assunto mudanças climáticas e o que ele 

pensa ser relevante no contexto.  

Uma análise de similaridade utilizando o método de Ward e distância euclidiana 

quadrática como medida de associação foi utilizada para agrupar as evocações dos indivíduos. 

Os grupos foram determinados para obter-se homogeneidade dentro do grupo e 

heterogeneidade entre eles. 

Através do método de Ward foi gerado uma estrutura em forma de árvore denominada 

dendrograma, em que as evocações foram agrupadas de acordo com o padrão de respostas dos 

indivíduos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado obtido, conforme a curva de saturação entre os números de questionários 

e de categorias (figura 1) apresenta o grau de saturação das palavras e justificativas dos sujeitos, 
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indicados para 38 indivíduos com 8 categorias, um valor compatível com o tamanho das 

amostras coletadas (51 questionários). 

 

Figura 1 – Curva de saturação entre os números de questionários 

e de categorias 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

As categorias com maior número de evocações foram: aquecimento global (82,7%), 

desenvolvimento sustentável (61,5%) e efeito estufa (53,8%) dos discentes inquiridos (Quadro 

1). Em média, uma maior ordem de evocação foi atribuída as palavras efeito estufa e 

aquecimento global ao passo que uma maior ordem de importância foi dada as palavras 

educação ambiental e ao capitalismo. 

 

Quadro 1 – Estatísticas descritivas das categorias para as evocações livres 

Categoria Nº de 

Evocações 

Média da Ordem 

de Evocação (OE) 

Média da Ordem 

de Importância 

(OI) 

% de 

Indivíduos 

Aquecimento global 79 2,8 2,9 82,7% 

Capitalismo 9 3 2,7 13,5% 

Crescimento urbano 9 3,3 4,3 15,4% 

Desenvolvimento sustentável 43 3 2,9 61,5% 

Desmatamento 19 3,5 3,4 23,1% 

Educação ambiental 13 3,2 2,1 21,2% 

Efeito estufa 38 2,3 2,9 53,8% 

Poluição 21 2,9 3,1 38,5% 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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As relações entre as evocações podem ser observadas no dendrograma (Figura 2), 

onde as categorias foram agrupadas de acordo com as suas similaridades, formando os grupos 

homogêneos e heterogêneos entres eles. 

 

Figura 2 – Dendrograma do sistema de categorias 

 

 

CONCLUSÃO 

Observou-se que apesar de ser um tema bastante discutido tanto na mídia como na 

sociedade como um todo ainda há necessidade de maior atenção no meio acadêmico quanto ao 

conteúdo dos cursos de graduação, como mostra os resultados deste trabalho que teve como 

objeto de estudo o curso de Engenharia Civil. 

Os resultados obtidos possibilitaram concluir que os indivíduos estudados possuem 

uma representação social difusa sobre o estimulo indutor “Mudanças climáticas Globais”, 

demonstram em suas falas conceitos confusos. Houve uma prevalência em falas sobre os temas 

que permeiam a mídia geral conforme descrito na teoria da representação social, onde há duas 

formas de adquirir conhecimento a consensual e a científica, que neste caso prevalece a 

consensual. Isto se percebe nas falas onde mencionam as grandes catástrofes como os furacões, 

tsunamis, vulcões, que são propagados pela imprensa, que estão longe da sua realidade. 

Apesar do currículo do Curso de Engenharia Civil mencione a questão ambiental no 

seu PPC (Projeto Pedagógico do Curso), possua disciplinas e atividades prestantes, não 

efetivou uma formação crítica dos discentes a respeito do tema. Portanto há necessidade 
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repensar as práxis conduzidas no curso, entendendo-se que na construção civil, a melhor 

compreensão dos aspectos climáticos e suas mudanças, proporcionará a formação de 

profissionais que sejam capazes de criarem soluções para os problemas das cidades buscando 

a sustentabilidade econômica, social e ambiental tão discutida nos dias atuais, mas que ainda 

não praticado como deveria. 
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Representações Sociais das Mudanças Climáticas Globais de Acordo com a Perspectiva 

dos Bacharelandos do Curso de Direito da Universidade de Cuiabá - UNIC 

José Valter Ribeiro, Carlo Ralph De Musis, Osvaldo Borges Pinto Junior e Higo José 

Dalmagro 

 

Resumo 

Esta pesquisa de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da 

Universidade de Cuiabá – UNIC propôs estudar a percepção dos acadêmicos do curso de 

Direito da Universidade de Cuiabá, campus Beira Rio e Pantanal sobre as mudanças climáticas 

globais. A investigação desta pesquisa foi realizada em agosto de 2014 no curso de Direito da 

Universidade de Cuiabá – UNIC com três turmas do 10º semestre, concluintes do curso em 

dezembro de 2014. Como estratégia para o instrumento de coleta de dados foi utilizado um 

questionário, que tinha como objetivo o estudo das representações sociais e das mudanças 

climáticas globais. O estudo teve como referentes teóricos a Teoria das Representações Sociais 

desenvolvidas pelo psicólogo social Serge Moscovici. A partir de 1990 o fenômeno “mudanças 

climáticas globais” passou a ser uma das mais frequentes questões ambientais veiculadas pela 

mídia, fato ocasionado, provavelmente, pelos relatórios do IPCC (Intergovernamental Painel 

on Climate Change). A presente pesquisa buscou conhecer o que os alunos sabem sobre as 

mudanças climáticas globais, suas possíveis causas, seus efeitos, os responsáveis e seu 

posicionamento frente ao problema e às possíveis soluções. Afinal, este fenômeno está 

realmente ocorrendo? Quais são as bases científicas convincentes para sua compreensão? Se 

estiver ocorrendo, seria causado pela ação do homem (contingência antropogênica)? Ou 

refletiria ela apenas uma situação natural da atmosfera do planeta Terra (contingência natural)? 

Há fortes divergências sobre essa temática, pois é típico da comunidade científica reagir com 

um misto de entusiasmo e de ceticismo quando novas ideias são lançadas. Com essa pesquisa 

percebeu-se que os acadêmicos ainda não possuem clareza sobre o tema, fazem algumas 

confusões entre conceitos distintos e não sabem, ao certo, qual é o seu papel em relação à 

responsabilidade e formas de minimizar os efeitos. 

 

Palavras-chave: Mudanças Climáticas Globais Representações Sociais. Concepções e 

Acadêmicos. 

 

INTRODUÇÃO 

É perceptível na mídia geral que o clima em todo o planeta vem se alterando 

gradualmente, e o que antes era tomado pelo senso comum como mero sensacionalismo de 

ambientalistas mais radicais, hoje é percebido como uma realidade que preocupa as pessoas 

em todos os lugares, mesmo aquelas menos habituadas às questões ambientais, e residentes em 

países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Tais alterações colocam em xeque a civilização que vem se consolidando após a 

Revolução Industrial e à qual estamos entranhadamente ligados. Somos, pois, alvo direto do 

seu desafio que envolve a esfera da vida, da qual não podemos nos desvencilhar. 
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Já não se trata mais de mero alarme desprovido de comprovações, pois admitem que 

estamos diante de desafios que descortinam uma fronteira de responsabilidade dos indivíduos 

e da coletividade. 

Acerca da ocorrência de mudanças climáticas, das suas causas humanas e das medidas 

que devam ser tomadas, ao menos em tese, para a redução dessas alterações. As perguntas não 

estão mais sendo feitas pela comunidade cientifica, mas sim pelos governos e por todas as 

sociedades civis e organizadas. 

A pesquisa aqui proposta trata principalmente de verificar se as mudanças climáticas 

globais são causadas principalmente pela ação do homem vivendo em sociedade, devido 

capitalismo excessivo, ou se essas mudanças são ocorridas pela própria natureza. 

Na atualidade vem sendo considerados que a participação do homem tem sido mais 

decisiva, haja vista que neste processo de evolução cultural juntamente com a exploração 

econômica causam efeitos destrutivos irrecuperáveis. 

A importância deste trabalho é justamente tratar dessa controvérsia, onde a referência 

antropogênica possa ou não ser o fator determinante para uma consciência das mudanças 

climáticas globais, uma vez que os recursos vêm sendo esgotados em ritmo acelerado. 

O questionamento da pesquisa girou em torno de ouvir a opinião dos acadêmicos de 

direito sobre mudanças climáticas globais, e, saber até que nível de consciência eles trazem em 

seus conhecimentos diários, respondendo as seguintes indagações: quais mudanças e que 

impactos naturais e sociais provocariam as mudanças climáticas globais? Será o aquecimento 

global um reflexo da crise ecológica que impera no contexto social contemporâneo, fruto de 

uma quase irracional relação entre o homem e seu meio, ou tudo não passa de um raro, porém 

cíclico, fenômeno natural? Há, de fato, uma crise climática ou tudo não passa de um alarmismo 

fantasioso, alimentado por uma indústria que lucra e se alimenta com a propagação do caos? 

Uma vez compreendido este momento torna-se um desafio para entender as diferentes 

posturas dos acadêmicos, e, que poderá ser reflexo da própria sociedade que vive, pode-se 

entender que ocorre uma massificação das informações devido às interpretações acerca do 

tema, essas atualizações obtidas e submetidas a um procedimento metodológico de 

amostragem, utilizando-se de questionários e análise qualitativa da informação, procurou-se 

considerar a inter-relação entre o que já temos de conhecimento ao que constantemente se 

transforma em fenômenos de massa. 

Os discursos frequentemente colocados para a sociedade referentes às mudanças 

climáticas globais devem ser analisados mais cautelosamente, já que seguramente não há ainda 

nenhuma segurança nos poucos dados científicos em relação a ações diretas de nossa 
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sociedade, comprometendo todo ecossistema, existindo assim muito mais controvérsias do que 

afirmações a respeito das preocupações quanto a conservação dos recursos naturais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A investigação desta pesquisa foi realizada em agosto de 2014 no curso de Direito da 

Universidade de Cuiabá – UNIC com três turmas do 10º semestre, concluintes do curso em 

dezembro de 2014. 

Como estratégia para o instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário, 

que tinha como objetivo o estudo das representações sociais e das mudanças climáticas globais.  

A elaboração do questionário adotou uma série de cuidados para formular as questões 

no que se refere: a ordem, a quantidade, a clareza e a precisão, assim como a aplicação do pré-

teste, sendo este desenvolvido junto aos acadêmicos concluintes do curso de Direito, da 

Universidade de Cuiabá – UNIC. 

Este questionário buscou, além da identificação dos discentes, obter um banco de 

dados baseado em evocações livres a partir de um estímulo indutor relativo às mudanças 

climáticas globais. 

Os indivíduos entrevistados evocaram as cinco primeiras palavras que lhes surgiam 

frente ao estímulo apresentado. Posterior à evocação, solicitamos que hierarquizassem as 

palavras para que pudéssemos obter a ordem média de evocação (OME). Na sequência, 

atribuíram a importância às evocações, a fim de possibilitar o cálculo da ordem média de 

importância (OMI) e, por fim, justificavam a escolha das mesmas.30 

O trabalho foi pautado pelas seguintes questões: 

Quais aspectos representacionais foram revelados pelos bacharelandos em Direito 

quanto suas percepções a respeito das mudanças climáticas globais? 

Como compreender a estrutura representacional apreendida conforme o grupo de 

alunos de Direito pesquisado? 

Para tentar responder tais questões, foi elaborado um instrumento composto por duas 

partes, e aplicado de forma individual. A primeira parte do instrumento utilizou um formulário 

baseado no teste de Associação Livre de Palavras (ALP), técnica originalmente elaborada por 

Jung, que considerava que a estrutura psicológica do sujeito poderia ser desvelada mediante a 

análise de uma rede simbólica manifesta em evocações livres (NÓBREGA E COUTINHO, 

2003). Conforme os autores, as pesquisas em representações sociais que instrumentalizam tal 

técnica. [...] visam identificar as dimensões latentes nas RS, através da configuração dos 

elementos que constituem a trama ou rede associativa dos conteúdos evocados em relação a 



13 

 

cada estímulo indutor. Por tratar-se de uma técnica projetiva, os conteúdos latentes e não 

filtrados pela censura tornam-se salientes. 

A ALP, em pesquisas de representações sociais, permite evidenciar universos 

semânticos comuns a determinado grupo, o que pode viabilizar a identificação de elementos 

estruturais de uma representação – núcleo central e elementos periféricos –, conforme teoria 

de Abric (1998, 2000). 

O instrumento se estruturou a partir de palavras evocadas pelos inquiridos, mediante 

a estimulação através da apresentação de termos indutores. Para este trabalho foram solicitadas 

aos sujeitos cinco palavras, como resposta ao seguinte mote indutor: “mudanças climáticas 

globais”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As evocações obtidas foram submetidas a um procedimento de análise de saturação 

que levou a um patamar de 20 indivíduos com 5 categorias (Figura 1), um valor compatível 

com o tamanho da amostra coletada (80 questionários). 

O gráfico de saturação indica onde as palavras e justificativas dos sujeitos começam 

a apresentar certa redundância, permitindo inferir quanto a representatividade da amostra 

coletada para a pesquisa. Neste gráfico, percebemos inflexão indicadora do início da saturação 

a partir do sexto indivíduo e efetiva no vigésimo indivíduo. 

 

Figura 1 – Curva de saturação entre os números de questionários e de 

categorias. 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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As estatísticas descritivas, assim como os rótulos das categorias, estão apresentadas 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Estatísticas descritivas das categorias para as evocações livres 

Categoria % Ordem média de 

evocação 

Ordem média de 

importância 

Capitalismo 17,4% 3,24 3,12 

Conscientização 25,7% 3,22 2,34 

Devastação ambiental 10,8% 2,81 2,97 

Educação ambiental 11,2% 3,64 2,37 

Mudanças climáticas 82,6% 2,66 3,84 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Tratando-se do conhecimento sobre o que é o aquecimento global, encontramos um 

núcleo de representações sociais bastante parecidos entre as turmas, constituindo-se dos 

termos: “mudanças climáticas globais”, “capitalismo”, “conscientização”, “devastação 

ambiental” e “educação ambiental”, pois foram os termos que mais se associaram aos demais 

termos presentes nas respostas dos questionários. 

Quanto às mudanças do planeta decorrente do aquecimento global, encontramos um 

núcleo de representações sociais, novamente parecido entre todas as turmas. Constatamos que 

há uma forte ideia de causa e efeito nas respostas, já que muitas apresentam os termos de forma 

sequencial, por exemplo: aquecimento, derretimento das geleiras, aumento do nível do mar e 

inundações. 

De modo geral, constatamos que os acadêmicos ainda não conseguem associar suas 

atitudes individuais com maneiras de controle do aquecimento global. Isso se explica pelo fato 

de responsabilizarem as indústrias pelo problema sem associarem seu papel de consumidores. 

Citam o não desperdício de energia sem tratar sobre o uso de energia para a fabricação dos 

produtos que irão comprar. 

 

CONCLUSÃO 

Com esta pesquisa pudemos apreender as Representações Sociais, bem como algumas 

das concepções prévias dos acadêmicos do curso de Direito da Universidade de Cuiabá acerca 

do aquecimento global. Entendemos que, por se tratar de um tema bastante atual e divulgado 

amplamente a mídia, tais representações e concepções têm papel fundamental na aquisição de 

desses conhecimentos, diferentemente de diversos temas científicos discutidos apenas em sala 

de aula. 
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No que se refere ao meio ambiente, os acadêmicos, em sua maioria, têm a visão 

espacial. Além da visão compartilhada pela maioria, os acadêmicos se dizem preocupados com 

o meio ambiente, porém, existem contradições, pois em algumas questões encontramos 

citações de atitudes que degradam o meio ambiente ou que são despreocupadas. Isso revela que 

mesmo os acadêmicos estão sensibilizados com os problemas ambientais, contudo, muitos 

ainda não sabem qual é o seu papel frente ao aquecimento global e de que forma suas atitudes 

aumentam ou minimizam os efeitos do fenômeno. 

Para além do descerrar das cortinas, tenho que a educação ambiental como ação 

transformadora e política para a cidadania ativa objetivando a sustentabilidade, vê no cidadão 

elemento ativo que, ao conhecer e entender melhor o significado do mundo em que vive, onde 

a educação torna-se uma importante via para cidadania, representando a possibilidade de 

motivar e sensibilizar as pessoas para a transformação, dependendo tanto da vontade política, 

quanto da ousadia e do agir dos indivíduos no saber, onde ele terá a coragem de refletir, 

transformar de forma harmoniosa e positiva o meio onde vive. 

Como bem se pode deduzir do quanto foi exposto, as mudanças climáticas constituem 

um fenômeno global de implicações múltiplas. Elas não compõem um fato isolado, fechadas 

em si mesmas. Desde a origem até suas mais remotas consequências.  
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Avaliação do Grau de Percepção Ambiental de Estudantes Universitários de Primavera 

do Leste, Mato Grosso 

Michel Saraiva Pacheco, Léo Adriano Chig, Cristiane Ramos Vieira, Victor Hugo 

Danelichen, José Sabino. 

 

RESUMO 

A percepção ambiental colabora para a consciência e geração de ações individuais e coletivas 

acerca da temática ambiental. Um dos locais interessantes para se pesquisar e entender como 

está se formando essa percepção é a universidade, já que os estudantes serão aqueles que, 

posteriormente, ajudarão as demais pessoas a formarem suas opiniões a respeito do tema. 

Diante disso, realizou-se a presente pesquisa, com o objetivo de avaliar o grau de percepção 

ambiental, referente a impactos ambientais, de alunos de diferentes áreas do conhecimento, que 

integram a Universidade de Cuiabá, de Primavera do Leste – MT. Para isso, foram aplicados 

questionários individuais a 266 alunos de diferentes cursos da instituição. Como resultado 

observou-se que a maioria dos alunos considera que dentre os impactos ambientais 

sugestionados, mais importantes, atualmente, estão: mudanças climáticas, poluição atmosférica 

e destruição das florestas, seguindo essa ordem de relevância. Essa resposta tende a não mudar 

quando as respostas dos alunos são analisadas de forma segmentada conforme a área de estudo. 

Outros impactos ambientais sugeridos recebem grau médio de relevância: poluição hídrica, 

degradação do solo, perda de biodiversidade, efeito estufa, escassez de água, pobreza e 

diminuição da camada de ozônio. Impactos ambientais como crescimento populacional e 

desertificação foram os menos lembrados; o crescimento populacional porque os entrevistados 

acreditam que seja apenas um problema social e, a desertificação porque ser um evento não 

presenciado pela maioria dos entrevistados e pouco divulgado pela mídia. Porém, verificou-se 

que, as respostas dos alunos tenderam para aqueles eventos ou assuntos que mais são comuns 

a eles, principalmente por conta da área de estudo de cada um.  

 

Palavras-chave: Educação ambiental. Impactos ambientais. Estudantes de Graduação. 

Questionário. 

 

INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal, em seu artigo 225 determina que o poder público deva 

promover a educação ambiental a fim de disseminar a ideia de que todos têm direito a um 

ambiente sadio que deve perdurar para as gerações futuras. Nesse contexto, existe o papel, não 

apenas no poder público, mas também do professor, já que a educação ambiental faz parte do 

projeto pedagógico dos cursos de graduação, e é fundamental para disseminar conceitos e para 

a formação da percepção ambiental dos indivíduos. 

Isso porque, o indivíduo percebe, reage e responde diferentemente ao ambiente em 

que vive e as respostas ou manifestações daí decorrentes são resultados das percepções. Assim 

sendo, um estudo que avalia o nível de percepção ambiental dos alunos de uma instituição de 

ensino é um possível indicador da influência da academia na formação da percepção ambiental 

dos alunos. 
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Para Ferrara (1999); Mucelin e Bellini (2008) a percepção é a elaboração mental e 

consciente a respeito de determinado objeto ou fato. Já que, a percepção ambiental, para Rosa 

e Silva (2002); Malafaia e Rodrigues (2009) é definida pelas formas como os indivíduos veem, 

compreendem e se comunicam com o ambiente. 

A percepção ambiental colabora para a consciência e geração de ações individuais e 

coletivas acerca da temática ambiental. A pesquisa em percepção ambiental busca elucidar as 

perspectivas científicas sociais e políticas, configurando assim, um importante elemento para 

o planejamento ambiental (PACHECO; SILVA, 2016). 

Diante disso, o objetivo da pesquisa foi avaliar o grau de percepção ambiental, 

referente a impactos ambientais, de alunos de diferentes áreas do conhecimento, que integram 

a Universidade de Cuiabá, de Primavera do Leste – MT. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada na Universidade de Cuiabá, campus Primavera do Leste – 

MT, com alunos de três faculdades: Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, Faculdade de 

Ciências Agrárias e Exatas; Faculdade de Ciências Biológicas e Saúde. Foram aplicados 

questionários individuais a 270 alunos das três faculdades (266 no total). 

Para essa pesquisa foi utilizada a técnica de amostragem não probabilística 

intencional, onde os alunos foram classificados e agrupados seguindo os critérios, estipulados 

durante o planejamento da pesquisa: 

1. Faculdade à qual o aluno está vinculado; 

2. Curso que frequenta; 

3. Semestre que cursa (inicial ou final); 

4. Se o aluno já cursou alguma disciplina de caráter ambiental. 

 

As entrevistas foram realizadas na: 

• Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, curso de Bacharelado em Administração, 

com 50 questionários aplicados a alunos do primeiro e do sexto semestres; Curso de 

Tecnologia em Agronegócios, com 60 questionários, aplicados a alunos do primeiro, 

segundo e quinto semestres. 

• Faculdade de Ciências Agrárias e Exatas, curso de Bacharelado em Agronomia, com 

60 questionários, aplicados a alunos do quinto e nono semestres. Bacharelado em 
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Arquitetura e Urbanismo, com 75 questionários, aplicados a alunos do terceiro e sétimo 

semestres. 

• Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, curso de Ciências Biológicas, com 25 

questionários, aplicados a alunos do terceiro, sétimo e oitavo semestres. 

O questionário foi formado por 28 perguntas, subdividido em quatro blocos: 19 

estruturadas e 9 semiestruturadas. Foram 12 questões para caracterização do perfil 

sociocultural; 5 para levantamento da experiência do aluno na área ambiental; 3 questões com 

exemplos de impactos ambientais; 3 questões para medir o nível de conhecimento do aluno e; 

5 questões para avaliar as atitudes e comportamento do aluno fronte à problemas ambientais. 

Os dados foram analisados segundo a técnica de análise exploratória associada à 

estimação pontual e intervalar de proporções para investigar a possível dependência entre 

fatores de interesse.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para 75,1% dos alunos, o evento mudanças climáticas é o fator que os afeta com maior 

intensidade; para 66,5% é a poluição atmosférica; para 63,1% é a destruição das florestas, como 

pode ser observado nas Figuras 1 e 2. Os demais eventos foram considerados de grau 

secundário. 

 

Figura 1 – Distribuição da frequência dos impactos ambientais citados 

pelo total geral de alunos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 2 – Classificação dos impactos ambientais apontados pelo total de alunos. 

 

 

Fonte: Pacheco (2016). 

 

Essa resposta pode ser explicada pelo fato de que, muitas vezes, matérias em jornais 

e revistas são pautadas, principalmente, em problemas relacionados às emissões de CO2 e seus 

efeitos. Além de produtos e atividades que são estudadas e melhoradas com a intenção de 

redução a emissão de CO2 para a atmosfera. E, a mídia tem divulgado com intensidade 

problemas relacionados com as mudanças climáticas nos últimos anos. 

O que pode ser corroborado com o resultado obtido, até mesmo, pelos alunos que 

disseram não ter, ainda, cursado disciplina na área ambiental. Nesse caso, o evento mudanças 

climáticas foi o mais lembrado com 55,6%, atingindo 81,9% de frequência. 

Analisando separadamente, ou seja, por curso, verificou-se que 73,8% dos alunos da 

Faculdade de Ciências Agrárias e Exatas, representados pelos cursos de Agronomia e 

Arquitetura e Urbanismo, também consideraram o evento mudanças climáticas como o que 

mais os atinge seguido pela poluição atmosférica com 66,1%. 

O evento destruição de florestas foi lembrado por 55,4% dos alunos da área de exatas 

e por 70,6% dos alunos dos cursos de Biologia e de Tecnologia em Agronegócios, 

demonstrando que as respostas também tendem a se dar em função do curso que o aluno estuda.  

Observou-se para o evento efeito estufa, em que, acredita-se que a disciplina Ecologia Urbana 

tenha influenciado a resposta dos alunos.  

Eventos como perda de biodiversidade e efeito estufa foram menos citados por alunos 

de Ciências Sociais Aplicadas, muito provavelmente, porque essas não sejam temáticas 

abordadas com frequência no curso. 
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CONCLUSÃO 

A área do conhecimento ao qual o curso pertence influenciou na percepção ambiental 

do aluno em função das disciplinas que este possui em sua grade curricular. 

Entre os eventos que impactam o ambiente, mudanças climáticas foi o mais lembrado, 

seguido da poluição ambiental e destruição das florestas. Como isso ocorreu ao analisar o total 

de respondentes, acredita-se que a mídia tem influência nessa resposta, o que não é um 

problema. Mas passa a ser quando tentam direcionar a opinião das pessoas. 

A poluição hídrica, degradação do solo, perda de biodiversidade, efeito estufa, 

escassez de água, pobreza e redução da camada de ozônio; receberam grau médio de relevância 

ao analisar todo o grupo de respondentes. Os mesmos índices foram observados para o 

crescimento populacional e desertificação, já que as pessoas atribuem o crescimento 

populacional a um problema meramente social. 
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Qualidade do Ar Interno em Ambientes de Ensino Climatizados 

Anne Maiara Seidel Luciano, Érika Fernanda T. Borges Leão, Victor Hugo de Morais 

Danelichen, Higo José Dalmagro 

 

RESUMO 

Professores e alunos passam parte do tempo em salas de aula, potencializando a 

exposição a concentrações de poluentes com impacto na saúde e na qualidade de vida. Assim, 

estabelecimentos de ensino necessitam de sistemas de climatização bem projetados, que 

forneçam taxas de ventilação adequadas para garantir conforto e bem-estar. Portanto, neste 

trabalho, se executou um levantamento da qualidade de ar interior em instituições de ensino 

superior de 4 cidades. O objetivo desse trabalho foi definir concentrações ótimas de CO2. Pela 

regressão não linear, método Probit, verificou-se que a concentração limite de CO2 para o 

Estado de Mato Grosso na estação seca foi de 2600 ppm e a concentração limite para a estação 

chuva foi de 600 ppm. As maiores concentrações foram obtidas em salas de aula, que 

apresentaram maior taxa de ocupação, acima de 20 ocupantes, o que confirma que os sistemas 

de ar condicionado não são projetados para atender a um determinado grau de ocupação no 

ambiente. Em outros ambientes, foram determinadas concentrações superiores ao limite 

imposto pela norma podendo ser justificadas pela falta de renovação de ar, uma vez que, os 

aparelhos de climatização destes ambientes são desprovidos desta função. Sugere-se melhorias 

na qualidade do ar interno (QAI), mudanças nos sistemas de climatização, contemplando a 

renovação do ar a taxas aceitáveis pela resolução vigente.  

 

Palavras-chave: Eficiência Energética. Conforto Ambiental. Ambientes Climatizados. 

Microclima. Método Probit. 

 

INTRODUÇÃO 

Recentemente, a United States Environmental Protection Agency (EPA) e a Science 

Advisory Board (SAB) classificou a poluição do ar interno entre os cinco principais riscos à 

saúde ambiental (EPA, 2009). A má qualidade do ar está relacionada com a redução da 

ventilação natural nas edificações, o que implica, aumento do acúmulo de ar poluído em 

ambientes internos, combinada ainda, em muitos casos, com a aplicação de materiais sintéticos 

e químicospara a construção e decoração, incrementando as fontes de poluição já pouco 

renovadas (COSTA, 2011). A má qualidade do ar interno, tem sido ainda, nas últimas décadas 

uma das principais causas para o desconforto, degradação da saúde e baixo desempenho dos 

usuários de estabelecimentos de ensino, ocasionando diminuição na produtividade destes 

usuários. A produtividade é influenciada por fatores como: baixo conforto térmico, ruído, fraca 

iluminação e pela qualidade do ar interno (QAI).  

Reconhecendo estudantes e professores como sujeitos do processo educacional, 

portanto principais usuários do ambiente educacional, e ainda considerando que estes usuários 

passam grande parte do tempo em ambientes internos, entende-se que a questão da qualidade 
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de vida no ambiente construído, ganha relevância e comprometimento de um olhar atento às 

relações pessoa-ambiente, tendo em vista que a qualidade de vida das pessoas é grandemente 

influenciada pela qualidade do ar que respiram (GALVÃO, 2008). Schirmer et al. (2009) 

afirmam que trabalhos realizados em locais de grande circulação pública, níveis de 

concentração de CO2 foram seguidamente ultrapassados, o que representa uma fragilidade do 

sistema de ventilação desses ambientes em manter condições razoáveis de ventilação, sendo 

importante ressaltar que de acordo com as recomendações da resolução ANVISA nº 09, sobre 

padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de 

uso público e coletivo, a concentração não deve ultrapassar 1000 ppm. Em ambientes de ensino 

a presença de compostos químicos e agentes biológicos no ar interno cria condições que podem 

comprometer desempenho e a concentração tanto do aluno quanto do professor. Ambientes de 

ensino necessitam de sistemas de climatização bem projetados e operados, que forneçam taxas 

de ventilação adequadas para garantir o conforto dos ocupantes. Portanto, o objetivo geral da 

presente pesquisa é definir concentrações ótimas de CO2, por meio da relação dos dados obtidos 

pelas medições realizadas pela sondagem pontual do HD 32.1 e questionários aplicados 

simultaneamente aos usuários das instituições de ensino. Alcançando o objetivo geral, espera-

se que o presente trabalho possa auxiliar quanto a atualização de normas, códigos de obras 

adequando-os aos padrões de desempenho das unidades de ensino e às características 

específicas de cada região, bem como, contribuir com informações às normas locais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As recomendações técnico-construtivas foram concebidas considerando os seguintes 

parâmetros e condições de contorno: dimensões de aberturas para ventilação, proteção de 

aberturas, paredes externas e cobertura e as estratégias de condicionamento térmico passivo 

(ABNT, 2005). 

As cidades escolhidas para a coleta de dados: Cáceres, Cuiabá, Primavera do Leste e 

Sinop, localizadas em diferentes zonas bioclimáticas. O motivo da escolha destas cidades, foi 

o fato de as mesmas pertencerem a zonas bioclimáticas diferentes conforme a NBR 15220. 

A amostra estudada foi definida por quatro instituições de Ensino Superior, localizadas 

nas cidades citadas. Foram visitadas mais de 60 salas de aula. De um modo geral, as salas de 

aula sempre apresentavam capacidade de atendimento de 30 até 60 alunos, com funcionamento 

para os três períodos. Atendiam os critérios básicos para o funcionamento das atividades de 

ensino aprendizagem. As vedações mais comuns encontradas, foram as de alvenaria de tijolo 

furado rebocado e estrutura em concreto armado. A cobertura em telha cerâmica em grande 
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das edificações, e em algumas situações em formato de platibanda. A pesquisa foi realizada em 

salas de aula, sendo todas climatizadas e com o mesmo modelo de condicionamento de ar: 

Split. Nos itens estão os critérios de escolha e número de instituições de ensino da amostra (n), 

descrição da instrumentação, dos procedimentos de medição e da análise dos dados (FIGURA 

1). 

 

Figura 1- Diagrama das etapas destinadas a metodologia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A comparação destes limites foi realizada com base na DIN EN 13779:2004, conforme 

a seguinte quadro a seguir. 

Quadro 1 - Correlação da porcentagem do voto médio dos usuários com relação a percepção 

da qualidade do ar e concentrações de CO2 (ppm). 

Categoria Descrição da qualidade do 

ar interior 

Intervalos de concentração 

de CO2 

RAL 1 Especial CO2 ≤ 400 ppm 

RAL 2 Alta 400 < CO2 ≤ 600 ppm 

RAL 3 Média 600 < CO2 ≤ 1000 ppm 

RAL 4 Baixa CO2 > 1000 ppm 

 

Para a Cidade de Cáceres, na estação chuva, os parâmetros umidade e temperatura, e se 

mantiveram dentro da faixa recomendável por normas. Já as concentrações de CO2, 

apresentaram valores semelhantes da estação seca. Comparando estação chuva e seca, para a 

Cidade de Cáceres, percebe-se que na estação seca, os parâmetros físicos sofreram uma 
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variação maior. Logo, na estação chuva, pelo fato de parâmetros como temperatura, velocidade 

e umidade, se manterem constantes e dentro da faixa recomendável, os ocupantes não 

conseguem definir voto de insatisfação com o ambiente. 

Para a cidade de Primavera do Leste, estação chuva, os parâmetros: umidade, 

temperatura e velocidade do ar, se encontram dentro da faixa limite estabelecida pela resolução 

número 09, ANVISA. As concentrações de CO2, ultrapassam os limites estabelecidos, 

verificando claramente a proporção direta que ocorre entre o aumento de ocupantes em sala de 

aula e aumento de concentrações. Observou-se que quando as salas apresentam um número de 

até 20 ocupantes, todos os parâmetros, inclusive as concentrações de CO2, se apresentam 

dentro das faixas limites, imposta por resolução. 

A umidade nos períodos matutino e noturno, se encontrou, com valores abaixo do 

intervalo previsto por norma. A velocidade do ar e temperatura se apresentaram dentro dos 

limites esperados e as concentrações de CO2, com salas de ocupação maior igual a 18 usuários, 

apresentaram concentrações acima de 1000 ppm. 

Para todas as cidades o intervalo de limite ótimo se encontra no intervalo que vai de 

2600 ppm. A concentração limite para o período da chuva, é definida para o Estado de Mato 

Grosso com o valor de 1600 ppm. 

 

CONCLUSÃO 

A concentração limite de CO2 para estado o Estado de Mato Grosso na estação seca 

foi de 2600 ppm e para a estação chuva 600 ppm. Os resultados mais expressivos deste estudo 

referem-se às concentrações de CO2, as quais em considerável parte das medições realizadas 

se encontraram acima das concentrações máximas de referência, conforme a resolução número 

09 da ANVISA (2003) e norma DIN EN 13779:2004. As maiores concentrações foram obtidas 

em salas de aulas, que apresentaram, maior taxa de ocupação, no caso, acima de vinte e dois 

acadêmicos. 

A Cidade que apresentou maiores concentrações de CO2 em salas de aula, foi Cáceres, 

apresentando concentração máxima de 3200 ppm, no entanto a concentração limite 

estabelecida para a estação seca é de 600 ppm e estação chuva 2200 ppm. Com relação a DIN 

EM 13779:2004 os valores de referência quanto as concentrações limites de CO2, encontradas 

nesta pesquisa, não condizem com as concentrações limites determinados pela norma. 
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Desenvolvimento de Datalogger para Coleta de Dados de Transectos Móveis 

Georeferenciados 

Bruno Santos Abdalla, Carlo Ralph De Musis, Fernando da Silva Sallo e Osvaldo Alves 

Pereira 

Resumo 

Neste trabalho foi desenvolvido um método de coleta de dados microclimáticos, utilizando o 

microcontrolador Arduino e o Raspberry Pi. O objetivo deste estudo foi desenvolver um 

equipamento de baixo custo com uma curva de aprendizagem baixa para um melhor foco na 

pesquisa, denominado LaMALogger. O dispositivo tem como função de coletar a temperatura 

do ar e umidade relativa do ar e em seguida os transmitirem, através de uma rede sem fio, para 

um local adequado ao armazenamento dos dados. Após a montagem e a calibragem do sistema 

de coleta, foram realizados transectos moveis georeferenciados no Parque Mãe Bonifácia. 

Obteve-se êxito nas coletas de dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar, observado-

se variações nos valores conforme mudava-se os microclimas dentro do parque, concluindo-se 

que o sensor poderá ser usado futuramente para pesquisas em transectos móveis. 

 

Palavras-chave: Arduino. Raspberry Pi. Parque Mãe Bonifácia. 

 

INTRODUÇÃO 

Neste estudo são estabelecidas uma proposta de método de coleta de dados 

microclimáticos, utilizando o microcontrolador Arduino e o Raspberry Pi. Mostra-se o 

desenvolver um equipamento de baixo custo com uma curva de aprendizagem baixa para um 

melhor foco na pesquisa. O dispositivo tem como função de coletar a temperatura e umidade 

relativa do ar e em seguida os transmitirem, através de uma rede sem fio, para um local 

adequado ao armazenamento dos dados. Após a montagem e a calibragem do sistema de coleta, 

foram realizados transectos móveis georeferenciados em parque urbano, com objetivo de 

validar o equipamento desenvolvido. 

O microclima de uma determinada área resulta, principalmente, de três influências: 

processos atmosféricos resultantes dos fatores geográficos locais, influência dos padrões do 

clima de escala imediatamente inferior e o efeito dos sistemas atmosféricos atuantes em larga 

escala (OLIVEIRA, 2011). As medições das variáveis para estabelecimento de padrões 

climáticos são escassas e demandam de tecnologias de aquisição e transmissão com alta 

qualidade e confiabilidade, o que promove o desenvolvimento de novas abordagem 

tecnológicas para disseminação de pontos de coleta que melhora o monitoramento das 

condições climáticas em tempo real. 

A construção pode-se utilizar tecnologias opensource com uma curva de 

aprendizagem baixa, ou seja, o tempo gasto para adquirir conhecimento sobre a tecnologia é 
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baixo, pois dessa maneira possuirá um custo reduzido e permitirá ao pesquisador desenvolver 

o instrumento de maneira mais rápida e eficaz, permitindo assim um foco maior na pesquisa.  

Assim o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de datalogger para coleta de 

dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar em transectos móveis georeferenciados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho desenvolvido trata-se da elaboração de um equipamento de baixo custo e 

de fácil desenvolvimento, denominado de LaMALogger, visando auxiliar o pesquisador 

durante as pesquisas de campo. As medições ocorreram no parque urbano Mãe Bonifácia em 

Cuiabá. 

O LaMALogger é composto por duas estruturas principais, o módulo de interface de 

coleta, é responsável pela coleta dos dados, utilizada como unidade móvel, representada pela 

figura 1 (b), a leitura dos dados realizado pelo sensor dessa unidade serão enviados, através do 

protocolo TCP/IP para o segundo equipamento, ou módulo de armazenamento, mostrado na 

figura 1 (a), encarregado pelo armazenamento desses dados, a comunicação entre as partes será 

feita de maneira sem fio. A interface de coleta dos dados contém um sensor do tipo DHT22 

(também conhecido como RHT03 ou AM2302). 

 

Figura 1 - Estrutura LaMALogger: (a) Armazenador de dados, (b) Interface de coleta de dados 

 

O DHT22 é um sensor digital de temperatura e umidade relativa do ar, toda a sua 

estrutura é encapsulada em um plástico branco. O sensor funciona com uma tensão de 3.3 a 6V 

DC, a faixa de temperatura em que o sensor consegue registrar é de -40ºC até 80ºC e de 

umidade relativa de 0% até 100%, com uma precisão aproximada de +- 0,5ºC para temperatura 

e +- 2% para umidade, já tempo mínimo para o sensor realizar uma medição é de 
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aproximadamente 2 segundos. A comunicação do sensor com o microcontrolador acontece 

através do one wire bus, um tipo de comunicação que utiliza um barramento para obter dados 

de baixa velocidade. 

A estrutura de suporte consiste em uma placa circular de fenolite cobreada para 

circuito impresso, Figura 2 (a), com diâmetro de aproximadamente 49 mm, onde foi fixado o 

sensor juntamente com um resistor pull-up1 para o aumento da estabilidade do sinal e um 

capacitor para reduzir o ruído do sistema de fornecimento de energia. A conexão dos sensores 

no Arduino UNO utilizou um cabo de três vias, duas vias foram utilizadas pela alimentação de 

5V e o terra, e a outra via para a transmissão de dados. Para proteger o sensor de radiação solar 

direta, podendo afetar a leitura da temperatura ambiente, foi construído um abrigo com suspiro 

de esgoto de 50 mm de diâmetro, para permitir a circulação de ar pelos sensores, figura 2 (b). 

A placa de suporte do sensor foi colada na parte interna do abrigo, de forma que a face que 

contém o sensor fique voltada para dentro do abrigo e a fiação para fora. Para a finalizar a placa 

de suporte foi colada no abrigo utilizando cola quente, evitando que placa pudesse cair durante 

o seu manuseio. 

Figura 3 – Suporte do sensor: (a) Placa de suporte do sensor DHT22, (b) Abrigo do sensor 

DTH22. 

 

Um GPS foi instalado com um corte quadrado do tamanho da antena no tampão e 

vedada com cola quente para evitar a entrada de água ou qualquer tipo de umidade nos 

componentes, Figura 3 (a). Para fixar a placa no tampão, foi colando, utilizando a cola quente, 

a borda da placa no tampão. A Figura 3 (b) ilustra o resultado final da construção da proteção, 

já com o GPS. 
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Figura 3 - Suporte do GPS: (a) Placa de suporte do GPS, (b) Abrigo do GPS. 

 

Os dados técnicos da Shield Wifi podem ser encontrados no site do próprio projeto 

Arduino localizado no endereço https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield, além 

das especificações técnicas é possível obter, também, diversas informações de sua utilização e 

programação. A Figura 4 mostra o resultado após a montagem das placas. 

Figura 4 - Arduino com Shield Wifi e a placa desenvolvida. 

 

Após realizada a montagem, todo o aparato foi colocado em um abrigo para proteger 

da chuva, vento e pequenos animais. 

As características do LaMALogger é possuir o sensor separado do servidor de banco 

de dados, dessa maneira é possível ter diversos sensores em um mesmo ambiente e todos eles 

conectados em um único módulo armazenador, facilitando a aquisição dos dados, pois o 

pesquisador irá coletar as informações apenas do concentrador ao invés de coletar de cada 

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield
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sensor, outra vantagem dessa estrutura é a possibilidade de ter acesso aos dados coletados de 

um sensor que por um motivo qualquer parou de funcionar. 

O GPS e os sensores coletarão os dados como coordenadas, temperatura, umidade 

relativa do ar e o horário do GPS, em seguida os enviarão através de uma conexão cabeada 

para o Arduino, o qual é responsável por realizar um pré-processamento dos dados e conectar, 

com o auxílio da Shield Wifi, na rede sem fio gerada pelo Raspberry Pi. A Figura 5 ilustra o 

funcionamento do LaMALogger. 

Figura 5 – Ilustração do funcionamento do LaMALogger. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados coletados pelo LaMALogger móvel foram referentes a temperatura do ar, 

umidade relativa do ar, latitude, longitude, altitude e datação. A realização da coleta foi feita 

no dia 22 de março de 2015, dia de céu claro, coleta iniciou as 10h e finalizou as 10h54m do 

mesmo dia, sendo realizadas 632 leituras. 
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Figura 7 - Histograma temperatura do ar e umidade relativa do ar do LaMALogger móvel. 

 

Foi registrada a temperatura do ar mínima de 27,60ºC e temperatura do ar máxima de 

31,10ºC, sendo a média de 29,26ºC, e mediana 29,50ºC. Já a umidade relativa do ar mínima 

foi 65,20 % e máxima 87,50 %, a média ficou em 79,90 % e a mediana em 74,80% , conforme 

os histogramas da figura 6.  

 

CONCLUSÃO 

Os sensores de temperatura e umidade relativa do ar e o GPS funcionaram conforme 

o programado, sem nenhum tipo de inconveniência. Já no módulo concentrador, o Raspberry 

Pi e o Dongle Wifi apresentaram uma estabilidade considerável, tanto em laboratório, quanto 

em campo. Os dados coletados no Parque Mãe Bonifácia em Cuiabá, pelo LaMALogger 

possibilitou registrar as diferenças de temperaturas e umidades relativas do ar em diversos 

pontos diferentes do parque, ressaltando nesse sentido que o equipamento desenvolvido poderá 

ser utilizado futuramente para novas e importantes pesquisas. 
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Análise da Influência da Pintura Externa de Silos de Grãos em sua Temperatura 

Interior 

Cristiano Goulart, Léo Adriano Chig, Victor Hugo Danelichen, Jonathan Willian Zangeski 

Novais, Ademir Kleber Morbeck de Oliveira. 

Resumo 

A produção agrícola brasileira cresce acompanhando uma série de desenvolvimentos 

tecnológicos que alavancam maiores índices de produtividade e aproveitamento do solo 

enquanto a capacidade de armazenar os grãos e a qualidade com que se armazena não 

acompanha a linha de crescimento produtivo, isso implica num déficit qualitativo e 

quantitativo. O objetivo desta pesquisa foi avaliar uma proposta tecnológica que visa melhorias 

na qualidade dos grãos armazenados através da aplicação de pintura externa na cor branca com 

tintas classificadas pelos fabricantes enquanto térmicas, ou seja, com capacidade de promover 

contra o silo de grãos uma redução ainda maior se considerada à aplicação de tinta branca 

comum ou mesmo considerada a não aplicação. Desta forma construiu-se silos protótipos sendo 

uma unidade referência, em que não aplicou-se tratamento, outra na qual aplicou-se tratamento 

com tinta branca comum e uma terceira em que aplicou-se tratamento com tinta branca de um 

fabricante que indica possuir propriedades térmicas em relação aos demais. As medidas 

ocorreram em Cuiabá-MT, sendo realizadas em períodos distintos, no interior dos protótipos, 

dados da temperatura do ar (ºC) e umidade relativa do ar (%).Com isso, promoveu análises 

estatísticas dos dados nos períodos de coleta e verificou-se que há diferença significativa entre 

o silo referência que não recebeu tratamento com tinta branca e os que receberam tratamento 

com branco comum ou térmico, porém que entre os protótipos tratados com tinta branca, seja 

comum ou térmica, não há diferença significativa que indiquem melhorias nas variáveis 

relacionadas a temperatura que justifiquem num primeiro momento sua aplicação. 

 

Palavras-chave: Albedo. Temperatura do Ar. Umidade Relativa do Ar 

 

INTRODUÇÃO 

A produção agrícola brasileira cresce acompanhando uma série de desenvolvimentos 

tecnológicos que alavancam maiores índices de produtividade e aproveitamento do solo 

enquanto que a capacidade de armazenar os grãos e a qualidade com que se armazena não 

acompanha a linha de crescimento produtivo, isso implica num déficit qualitativo e 

quantitativo. Segundo estimativa da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento, 2016), 

a safra 2016/17 deverá alcançar em Mato Grosso o montante de 56 milhões de toneladas de 

grãos, o que representa, segundo o estudo, um aumento de aproximados 30% em relação à safra 

passada. Para armazenar toda esta produção, seria necessário, segundo dados do Instituto Mato-

grossense de Estudos Agropecuários (INMEA, 2013), uma capacidade estática de 20% além 

da produção, ou seja, silos e armazéns que garantissem espaço para depósito de aproximadas 

67,2 milhões de toneladas. 

O aumento da produção incorre na necessidade de elevar a capacidade de secagem 

dos grãos, propiciando desta forma o desenvolvimento de sistemas mecânicos de secagem, 
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utilizando ventilação forçada e coletores de energia solar, com objetivo de acelerar o processo. 

Estes sistemas – defasados no mercado atual face à baixas capacidades – são indicados para 

pequenas produções (≈ 10.000 kg por safra) (FARIA apud Weber, 2009). O aumento na 

produção ocorrida desde então, empurrou a cadeia produtiva destes equipamentos ao controle 

da fonte de calor para a secagem, e a queima de biomassa em equipamentos específicos, aliada 

à circulação forçada de ar pela massa de grãos, mostrando-se como a opção que melhor atende 

a relação custo x benefício x capacidade de secagem x capacidade de armazenagem dos 

sistemas. 

O controle da temperatura no interior de um silo é de grande importância, pois 

temperaturas acima de 42ºC deterioram de forma drástica os grãos (Silva, 2000). Insetos podem 

também causam perdas dos grãos armazenados em temperaturas na faixa de 23 a 35ºC e 

umidade dos grãos de 12 a 15% (base úmida) (PUZZI, 1986) 

Lasseran (1981) aponta que o grão é um ser vivo e, ainda que desligado 

biologicamente da planta desde o momento de sua colheita quando maduro, respira, libera gás 

carbônico (CO₂), água (H2O) e calor (T°C). Indica ainda a ação do tempo em dias na alteração 

da temperatura dos grãos, tomando como base o percentual de umidade. Para grãos acima de 

20% de base úmida, com 15ºC de temperatura, bastam de 10 a 15 dias, dependendo dos grãos, 

para aumentar 5ºC, ponto em que, apenas com mais 5 ou 10 dias podem elevar a temperatura 

em mais 5ºC. A partir daí, estarão atingindo a perigosa casa dos 25ºC, para, então, a cada um 

ou dois dias, aumentar mais 5ºC, liquidando a massa de grãos pela deterioração do produto 

pelo excesso de aquecimento. Puzzi (1986) aponta que entre os fatores que mais influenciam a 

qualidade de grãos e sementes armazenados em silos destacam-se a ação de ácaros, insetos e 

fungos, 12 os danos mecânicos (quebra por impacto entre grãos e entre os grãos e a estrutura), 

a umidade e temperatura da massa de grãos.  

Para combater tais efeitos sobre grãos armazenados em silos, emprega-se como 

método de resfriamento da massa a técnica da aeração, que consiste, basicamente, em insuflar 

ar à baixas temperaturas através dos canais de aeração do silo, promovendo a circulação desse 

ar e contato com todos os grãos armazenados. Isso promove a extinção de possíveis focos de 

calor, originados no processo respiratório do grão após a colheita, iguala-se a temperatura da 

massa, atuando para que permaneça em estado de latência por vários meses, livre de fungos ou 

insetos que poderiam agir sob temperaturas mais elevadas (FARIAS ,2009). 

Moreira (2010) indica que sendo um importante fator na análise da absorção e reflexão 

das superfícies, o albedo é um indicativo do saldo da radiação sobre esta. Obviamente que para 

uma análise de grandes áreas, tais informações são viáveis de utilização se pautas em imagens 
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de satélite que permitem a execução de produtos que espacializam a informação com rapidez 

e confiabilidade. 

Define-se então o albedo de uma superfície de material qualquer como a razão entre 

o fluxo solar por ela refletido em relação ao fluxo solar nela incidente. Albedos com valores 

mais próximos de 1 (100% de reflexão) são relacionados a superfícies brandas e de coloração 

clara, em tempo que índices mais próximos de 0 (0% de reflexão), associam-se a superfícies 

mais ásperas, de coloração escura. O índice mensura um percentual de entrada da radiação que 

é refletida pelas superfícies para a atmosfera. Alterando-o, modifica-se portanto, o ganho 

térmico (absortância de calor) das edificações.  

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o comportamento térmico de um silo de grãos 

com alteração do albedo do material, de modo a estabelecer um comparativo entre um silo de 

grãos metálico que tenha sido pintado de branco e outro que não tenha passado pelo 

procedimento de modo a comparar e mensurar quais os possíveis benefícios em se adotar tal 

prática e qual a relação de custo e benefício em realizar a pintura do silo com vistas à redução 

da temperatura e consequente conforto térmico para os grãos armazenados.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram construídos 03 protótipos, Figura 1, de silos metálicos em escala de 1:20. 

Utilizou-se de chapas de aço galvanizado #20, que com auxílio de calandras hidráulicas foram 

dobradas até atingir o diâmetro de 90 cm com altura da base até o início do telhado (corpo de 

silo) de 110 cm.  
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Figura 1 – Protótipos de silos para a coleta de dados antes da aplicação da pintura. 

 

Utilizou-se preceitos da NBR 15079/2004, bem como de práticas comuns no mercado 

quanto a execução de pintura, fazendo os seguintes tratamentos: No silo identificado como I 

(Referência) não aplicou-se nenhum material, já no silo identificado como II (Branco Comum) 

aplicou-se um fundo anticorrosivo do mesmo fabricante em demão única e sobre este a tinta 

branca comum específica para metais, e posteriormente no silo III (Branco Térmico) aplicou-

se além de uma demão do mesmo fundo anticorrosivo do silo II, 2 demãos da tinta térmica 

escolhida especificada acima.  

O corpo do silo foi fechado e unido com soldas metálicas comuns e a cobertura 

executada com mesmo material sendo efetuado em separada um telhado autoportante (sem 

estrutura de sustentação), instalado e fixado sobre o corpo do silo com travas metálicas de modo 

a fechar e isolar o interior. As medidas representam a configuração de um silo padrão do 

fabricante Kepler Weber modelo fundo plano modelo 6015. Este modelo indica que o silo terá 

18,1 metros de diâmetro nominal (interno), com altura de 17 chapas corrugadas que 

representam 22,0 m. Essa escolha permite-nos um silo não esbelto, com relação de capacidade 

de armazenagem x área ocupada / construída bastante favorável ao proprietário. Para instalação 

dos protótipos, foram executadas lajes de concreto armado móveis de 1 m² com 10 cm de 

espessura sobre as quais apoiamos os equipamentos de modo a reduzir qualquer possível efeito 

de troca de calor entre o ar no interior do silo e o solo, bem como de atender e representar o 
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modelo real instalado também sobre bases fixas de concreto armado (fundo do silo). A 

mobilidade do fundo permite que todo o conjunto seja transportado/movimentado para locais 

de coleta onde as interferências externas fossem minimizadas.  

Oriundos do teste paramétrico de normalidade, os parâmetros obtidos pelo método de 

Kolmogorov-Smirnov, evidenciaram rejeitar a hipótese nula (H0), pois os valores estatísticos 

(P-Value) aferiram-se menores que o nível de significância. Deve-se portanto lançar mão de 

testes não paramétricos apropriados, o que conforme Triola (1999) indica que a amostra não 

decorre de uma distribuição normal. Se os dados não satisfazem as suposições assumidas pelas 

técnicas tradicionais, métodos não paramétricos de inferência estatística devem usados. As 

técnicas não paramétricas assumem pouca ou nenhuma hipótese sobre a distribuição de 

probabilidade da população no qual retiramos os dados (Portal Action, 2017). Como a proposta 

do trabalho foi a de analisar o comportamento térmico entre  os protótipos nas variáveis citadas, 

passou-se a comparação estatística entre os indivíduos, nos quais, compou-se nossa referência 

(silo 01) com os testemunhos (silo 02 e silo 03) de modo a definir a influência da aplicação de 

pintura branca contra o indivíduo e posteriormente, analisamos os indivíduos (silo 02 e silo 03) 

de modo a identificar estatisticamente a existência, ou não de diferenças nas variáveis 

analisadas em função da aplicação ou não da pintura “térmica” (silo 03). Para tanto realizou-

se o teste estatístico não-paramétrico de Kruskal para amostras independentes, resultando em 

uma diferença estatisticamente significativa de p-valor < 0,005 para a variável temperatura do 

ar, rejeitando a hipótese nula 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A temperatura variou entre os silos, no qual o silo 2 foi o que apresentou menor 

temperatura média, uma diferença de 3,5°C do silo 2 em relação ao silo 1 e 2,5°C do silo 3 em 

relação ao silo 1. A umidade relativa, por sua vez aumentou significativa no silo 2 e 3, 

comparados com o silo 1. 
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Figura 2 - Gráficos da análise das variáveis individualizadas e comparadas entre si. 

 

. Com isso, as evidências indicam que as amostras são provenientes de populações 

que possuem medianas diferentes ao nível de significância de 5% para a comparação realizada 

entre o silo 01 (referência) com os demais. Em resumo, para a variável Temperatura do ar, há 

diferença significativa entre o protótipo 01 e os demais. 

Verifica-se que há diferença para ambas as variáveis pesquisadas (temperatura e 

umidade relativa do ar) entre o protótipo referência e os que foram pintados, em superior a 

10%. Isso implica em afirmar que o fato de aplicar uma camada de tinta na superfície externa 

do silo produz tais alterações quanto às variáveis que propiciam ou não melhores condições de 

conforto aos grãos analisados.  

Para além desta análise inicial, a comparação entre os silos pintados de branco comum 

(silo 02) e branco térmico (silo 03) possibilita também afirmar a inexistência de diferença 

significativa para tais variáveis entre estes, o que num primeiro momento, não justificaria a 

execução da pintura com a tinta vendida pelo fabricante com a característica térmica, ou seja, 

com a promessa de que atenuaria de forma mais acentuada nas variáveis de conforto térmico 

no interior do silo. Apenas a título de informação, o custo é cerca de 30% superior à tinta branca 

comum, inviabilizando economicamente a aplicação.  
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CONCLUSÃO 

Conclui-se que houve diferença significativa entre os silos com tratamento para o silo 

de referência, porém não ocorreu diferença entre o silo comum branco em relação ao silo com 

tinta térmica especial, indicando que em relação a temperatura, apenas a pintura branca seria o 

suficiente para diminuição da temperatura do ar interior dos silos. 
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Mapa de Ruído no Centro do Município de Sinop-MT  

Priscila Maria Gonçalves Guilherme, Érika Fernanda Toledo Borges Leão, Marcelo Dias de 

Souza, Osvaldo Borges Pinto Junior 

 

RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo simular os níveis de ruídos gerados pelo tráfego urbano em 

pontos determinados no município de Sinop – MT, gerando um mapa de ruído de uma 

macrorregião da cidade. As coletas de dados foram realizadas em dias típicos da semana (terça 

à quinta), em horários de pico (06:30 às 07:30 e 17:00 às 18:00). Na região de estudo foram 

distribuídos aleatórios no local, sendo coletados dados em 67 pontos. Os pontos de medição 

foram escolhidos previamente seguindo critérios: como: influência predominante de um só tipo 

de fonte e locais que não apresentem cruzamento de ruas, para evitar a aceleração e 

desaceleração dos veículos. Analisando no mapa de ruído a área de abrangência com relação 

ao número de pessoas situadas dentro das linhas, obteve-se que 11.184,87 habitantes/m² de um 

total de 24.165,92 habitantes/m², estão expostos na região de estudo a níveis de ruído superiores 

a 65 dB. As adequações e aferições em campo de grandezas acústicas são necessárias, 

principalmente, na aplicação dos métodos para a modelagem acústica. 

 

Palavras-chave: Paisagem. Ruídos do Trafego. Processo de Urbanização 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização e seus devidos efeitos e alterações na estrutura da paisagem 

e comportamento humano preocupa os profissionais e segmentos ligados a questões do meio 

ambiente. As cidades em sua maioria apresentam crescimento sem planejamento adequado. As 

consequências dessa falta de planejamento são problemas de ordem social, econômica e 

ambiental (NETO, 1997). 

O ruído constitui hoje, um dos principais problemas ambientais nos meios urbanos, 

uma vez que, a poluição sonora tem conduzido à deterioração da qualidade de vida nas grandes 

cidades. Em 2012, a OMS-Europa publicou um relatório (Escritório Regional da OMS para a 

Europa) que apresenta evidências científicas que relacionam o ruído ambiental com vários 

efeitos à saúde, como doenças cardiovasculares, comprometimento cognitivo, distúrbios do 

sono, e vários desconfortos. 

Segundo Guedes e Bertoli (2014), para avaliar o de ruído de determinado local, pode 

ser elaborado o mapa de ruídos, da qual possibilita quantificar e avaliar a exposição da 

população ao ruído em uma dada região, bem como formar banco de dados para o planejamento 

urbano, sendo oferecer subsídios para um zoneamento acústico local. 

Portanto, o estudo teve como objetivo simular os níveis de ruídos gerados pelo tráfego 

urbano em pontos determinados no município de Sinop – MT, e gerar um mapa de ruído de 
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uma macrorregião da cidade como resultado dessa simulação, para que se possa avaliar a 

exposição sofrida pela população aos níveis de ruído apresentados no mapa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O local escolhido para o mapeamento sonoro, onde serão coletados os dados, é o 

município de Sinop – MT, que apresentou um crescimento de até cinco vezes maior que a 

média nacional.  

Para que se possa avaliar a exposição sofrida pela população aos níveis de ruído 

apresentados no mapa. Para isso, foram revisados diversos trabalhos publicados na área e 

estabelecidas diretrizes para a elaboração do banco de dados do município estudado. Estas 

diretrizes foram definidas com base em diversas metodologias e, atendendo as características 

do objeto de estudo desta pesquisa. 

Primeiramente, definiu-se que as três etapas descritas na Diretiva 2002/49/EC, 

precisam ser cumpridas em sequência, para que se tenha um mapeamento completo: 

Etapa 1 – Levantamento e confecção de uma base de dados gerais e dados georeferenciados da 

região. 

Etapa 2 – Produção de mapas estratégicos de ruído das principais fontes de ruído, através da 

criação de modelos provisionais em software de simulação acústica em conjunto com normas 

vigentes. 

Etapa 3 – Criação de planos de ação junto aos órgãos competentes para a aplicação e 

disponibilização dos resultados para o público. 

Os pontos de medição foram escolhidos previamente e seguem alguns critérios como: 

influência predominante de um só tipo de fonte e locais que não apresente cruzamento de ruas, 

para evitar a aceleração e desaceleração dos veículos (CORTÊS, 2013). 

O sonômetro utilizado é o modelo ITDEC-4020 da Instrutemp, classe 2, amplamente 

utilizado para testar o nível sonoro do ambiente, da qual foi utilizado o parâmetro: LAeq (Nível 

Sonora Contínuo Equivalente), ponderado em A, pois é a curva que melhor representa o ruído 

do tráfego. O tempo de resposta das medições foi configurado para fast.  

O equipamento foi posicionado a 1,50 metros de altura do solo, como estabelecido em 

algumas metodologias revisadas, sendo o equipamento instalado pelo menos 2,5 metros de 

quaisquer superfícies refletoras, para evitar interferência nos dados coletados, conforme 

recomendado pela ISSO 9613 e ainda foi colocada a espuma protetora contra o vento no 

microfone do equipamento, conforme as recomendações da ABNT NBR 10151. 



42 

 

As coletas de dados foram realizadas em dias típicos da semana (terça à quinta), em 

horários de pico (06:30 às 07:30 e 17:00 às 18:00). Para a elaboração dos mapas sonoros 

utilizando o software PredictorLIMA®. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando no mapa de ruído com relação ao número de pessoas situadas dentro das 

isolinhas com esse valor, obteve-se que 11.184,87 habitantes/m² de um total de 24.165,92 

habitantes/m², estão expostos na região de estudo à níveis de ruído superiores à 65 dB (Figura 

1). 

 

Figura 1 – Mapa da densidade demográfica e mapa de ruído da 

região central de Sinop 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Em todas as regiões em que foram inseridos os pontos, que correspondem as fontes 

de ruído do tráfego, apresentaram resultados superiores a 65 dB, ou seja, o nível de ruído é 

superior ao estabelecido pela ABNT NBR 10.151 (Brasil, 2000).  

Observa-se que a região de mata gera uma atenuação no nível de ruído, proveniente 

do tráfego de até 20 dB. A via lateral à Universidade do Estado de Mato Grosso, que é adjacente 

à reserva florestal situada atrás do campus, possuíram valores de tráfego que resultaram em 

níveis acima de 65 dB, com a conformação atual desta via.  
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As regiões residenciais exclusivas apresentam níveis sonoros entre 60 a 65 dB, no seu 

interior, isso indica que mesmo as vias ao entorno dessas conformações urbanas sendo ruidosas, 

há uma atenuação do ruído. Nas vias com tráfego intenso, sem presença de edificações ou 

vegetação para atenuar o som, os maiores valores de ruído se propagam por boa parte da região 

no entorno dessas vias. 

 

CONCLUSÃO 

Devido os níveis de ruídos calculados serem inferiores aos das vias adjacentes, 

demonstra que a disposição das quadras pode contribuir para a atenuação do ruído do tráfego 

externo a esses locais, e ainda onde não há presença de vegetação ou edificações, o som se 

propaga com mais facilidade, portanto, os níveis de ruído gerados pelo tráfego são maiores em 

uma grande parcela no entorno dessas vias e ainda as pessoas situadas no local estão expostas 

a níveis de ruído maiores que o recomendado por normativas. 
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Avaliação de Temperaturas de Superfícies no Parque Massairo Okamura em Cuiabá - 

MT 

Florencio Beserra Filho*, Marta Cristina de Jesus Albuquerque Nogueira, Jonathan Willian 

Zangeski Novais, Roberta Daniela de Souza Lauxen da Silva 

*In memorian 

 

Resumo 

A cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, é caracterizada principalmente pelas 

altas temperaturas que atinge, podendo chegar aos 40 ºC em determinadas épocas do ano, 

contribuindo para a formações de ilhas de calor, provenientes de alterações no microclima 

urbano. A pesquisa objetiva a coleta de temperaturas de superfícies em diversos pontos do 

parque Massairo Okamura, localizado em uma região de destaque no município. Foram 

coletados dados de temperatura superficial (°C) nos meses de março e julho de 2015, nos 

horários matutinos (às 08 h) e vespertinos (às 14 h), por meio de transecto móvel, com duração 

aproximada de 30 minutos, em 18 pontos com características de recobrimento de solo distintas, 

assim como nível de incidência solar e permeabilidade. Os pontos mais quentes foram os 

pontos de concreto e grama, e os pontos de cobertura natural, como solo, pedra e folhas secas 

ocorreram as menores temperaturas, reforçando a importância de parques em áreas urbanas. 

 

Palavras-chave: Ilhas de Calor. Temperatura de Superfícial. Incidência Solar e 

Permeabilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

A partir da década de 1970 o município de Cuiabá, capital do Mato Grosso, passou a 

crescer a uma velocidade acima da média brasileira. Dessa forma grande parte da cobertura 

vegetal foi suprimida para dar lugar a áreas edificadas, em que a impermeabilização do solo 

tornou-se cada vez mais presente.  

Segundo Lima & Amorim (2011), as alterações da paisagem natural e sua substituição 

por um ambiente construído contribuem para o aumento nas temperaturas com a consequente 

diminuição da umidade relativa do ar, favorecendo a formação de ilhas de calor (FROTA E 

SCHIFFER, 2003). 

A capacidade de reflexão e absorção dos diversos materiais, em relação a luz e ao calor, 

depende diretamente de suas propriedades físicas como densidade, textura e cor, influenciando 

consideravelmente na quantidade de energia acumulada e irradiada para a atmosfera, 

contribuindo para o aumento da temperatura do ar (BARBIRATO et al. 2007). 

Haja vista que Cuiabá é nacionalmente conhecida por suas altas temperaturas durante a 

maior parte do ano, e que os diferentes tipos de superfícies causam diferentes tipos de emissões 

e reflexões de radiação, este trabalho tem como objetivo analisar as temperaturas de diferentes 

superfícies presentes no Parque Massairo Okamura. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados foram coletados no Parque Estadual Massairo Okamura, destinado ao lazer e 

composto por cerca de 2 km de trilhas, está situado no município de Cuiabá em área de proteção 

ambiental de 54 hectares, tendo em seus limites nascentes que constituem a cabeceira dos 

córregos do Barbado e Moinho, tributário dos Rios Coxipó e Cuiabá.  

Para os registros de temperatura de superfície contou-se com o auxílio do Termômetro 

de Mira Laser, modelo TI-800 (Instrutherm). Foram analisados 5 tipos diferentes de 

revestimentos: concreto, pedra, folha seca, terra e grama, sendo o concreto, terra e grama 

elementos fixos e pedra e folhas secas elementos alteráveis 

Foram feitas medições em dois horários do dia, sendo às 08h e às 14h, conforme 

indicação da Organização Mundial de Meteorologia (OMM), no período quente-úmido (de 

março de 2015) e período quente-seco (julho de 2015), por cinco dias consecutivos em cada 

mês, por meio de transecto móvel, realizado num tempo máximo de até 1 hora, em 18 pontos 

com diferentes características de revestimento do solo, em  áreas sombreadas e as 

desprotegidas, entre outras características, num raio de 30 cm, sendo calculadas as médias dos 

valores de temperatura de mesma superfície. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segue na figura 1 os resultados de temperatura de superfície nos meses de março de 

2015 e julho de 2015. 
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Figura 1 – Média das temperaturas superficiais no parque Massairo Okamura nos meses de 

março e julho de 2015 nos períodos matutinos e vespertinos. 

 

Áreas em que o solo recebia algum tipo de sombreamento ou não possuía materiais 

orgânicos (folhas e pedras) em sua composição ocorreram temperaturas menores do que outras 

áreas desprovidas de cobertura arbórea ou com revestimento em concreto.  

Para o período quente e úmido, mês de março, a maior temperatura ocorreu no 

revestimento de concreto, com 32ºC no período vespertino. Sendo nas coberturas naturais de 

pedra, terra e folha seca as menores temperaturas de superfície, com máxima de 30ºC. 

No período quente e seco, mês de julho as temperaturas foram ainda maiores, 

chegando a 39ºC na superfície de grama. Cabe ressaltar que essa superfície era desprovida 

totalmente de vegetação, ratificando a alta temperatura encontrada. Para este período 

novamente as coberturas naturais de pedra, terra e folha seca tiveram as menores temperaturas 

de superfície, com máxima de 35ºC, 36ºC e 37ºC respectivamente, estando de acordo com os 

resultados de Mashiki (2012) e Costa (2009). 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se com os resultados que coberturas naturais, como o solo nu ou solo coberto 

de folhas acumulam menos energia térmica, ocorrendo menores temperaturas. Assim ressalta-

Março - 2015 

Julho - 2015 
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se a importância de áreas naturais para melhoria de conforto térmico, devido a suas menores 

temperaturas. 
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Análise das Ocorrências dos Crimes Ambientais na Região do Vale do Aço, Minas 

Gerais 

Frederico Corrêa Campos, Higo José Dalmagro, Jonathan Willian Zangeski Novais, José 

Sabino e Marcelo Dias de Souza  

 

Resumo 

O presente trabalho analisará as ocorrências de crimes ambientais registrados pela 2ª e 3ª 

Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (2ª e 3ª Cia/BPMA) entre os anos de 

2012 e 2017 na Região Metropolitana do Vale do Aço – Minas Gerais, composta pelas cidades 

de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo. Os crimes ambientais ensejam 

preocupação em todas as regiões do país, sendo importante conhecer a realidade local, 

principalmente pelo fato da região possuir um patrimônio ambiental de expressão, constituído 

pelo Parque Estadual do Rio Doce (Mata Atlântica) e por curso d’água de grande porte, como 

o rio Piracicaba que desagua no rio Doce, numa região bastante industrializada e hoje 

metropolitana. A Região em questão mostrou uma situação preocupante quanto ao número de 

ocorrências dos crimes registrados no município de Ipatinga, ficou demonstrado um aumento 

nos crimes praticados contra a fauna, bem como o maior crime ambiental praticado é o contra 

a flora. O aspecto positivo foi que dá análise dos dados como um todo houve uma diminuição 

na prática de crimes ambientais entre os anos de 2012 a 2017. O resultado obtido permite o 

conhecimento sobre a atual situação da região, que servirá como base para nortear o poder 

público no planejamento de políticas para proteção do meio ambiente na Região Metropolitana 

do Vale do Aço. 

 

Palavras-chave: Fauna. Flora e Meio Ambiente. 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a sociedade percebeu a necessidade de rever o modo de proteção 

ao meio ambiente, uma vez que as alterações do meio em que vivemos estão ocorrendo de 

modo frequente devido ao desenvolvimento e crescimento populacional o que está levando ao 

aumento de crimes ambientais. Dessa forma a promulgação da Constituição Federal de 1988 

no Capítulo VI, do Título VIII, artigo 225, fez com que o meio ambiente se tornar um direito 

fundamental de extrema importância para proteção e preservação da vida. Nesse contexto, 

nasceu o Direito Ambiental como o complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras 

das atividades humanas que, direta ou indiretamente, possa afetar a sanidade do ambiente em 

sua dimensão global, visando à sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações 

(MILARÉ, 2007). 

Cumprindo a mencionada determinação constitucional, foi criada a Lei de Crimes 

Ambientais - LCA, Lei Federal nº 6.605/98, disciplinando as sanções penais e administrativas 

às pessoas físicas e jurídicas que violem as regras de garantia esperadas para manter o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Os crimes contra o meio ambiente tipificados na LCA 
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estão dispostos no capítulo V e compostos por cinco seções: crimes contra a fauna; crimes 

contra a flora; poluição e outros crimes ambientais; crimes contra o ordenamento urbano e o 

patrimônio cultural; crimes contra a administração ambiental. 

Os crimes ambientais ensejam preocupação em todas as regiões do país. Logo, torna-se 

importante o conhecimento das realidades locais, de modo a fornecer informações úteis para 

nortear o poder público no planejamento de criação de políticas públicas mais eficientes na 

proteção do meio ambiente. No caso da Região Metropolitana do Vale do Aço, o trato das 

questões do meio ambiente é de grande relevância. A região possui um patrimônio ambiental 

de expressão, constituído pelo Parque Estadual do Rio Doce (Mata Atlântica) e por curso 

d’água de grande porte, como o rio Piracicaba que desagua no rio Doce, numa região bastante 

industrializada e hoje metropolitana. Outro fator importante é que, em virtude da existência do 

parque estadual e de cursos d’água que banham diversos municípios e até mesmo outros 

estados da federação, as questões ambientais na Região Metropolitana do Vale do Aço acabam 

por impactar no Estado de Minas Gerais e até mesmo outros Estados.  

Recentemente tivemos dois grandes acontecimentos de crimes ambientais provocados 

por mineradoras que não só impactaram a região onde estão localizadas como diversas outras 

regiões de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo chegando até ao mar. O primeiro caso 

foi o de Mariana, com o rompimento da barragem do Fundão que causou uma grande 

mortandade da fauna e flora, poluiu rios e córregos destes Estados. Mais recentemente fomos 

surpreendidos com o rompimento da barragem de rejeitos da VALE em Brumadinho que, além 

da tragédia ambiental que provocou e ainda vem provocando a medida que os rejeitos 

percorrem o rio Paraopeba e atinge outros municípios, podendo chegar até o rio São Francisco 

que banha vários outros Estados, teve o lado mais estarrecedor que foi a enorme tragédia 

humana.  

Estes dois grandes casos de crimes ambientais que trouxe prejuízos ainda incalculáveis, 

nos leva a refletir sobre a flexibilização do licenciamento ambiental, tratada em dois projetos 

de lei que tramitam no Congresso Nacional (um na Câmara dos Deputados e outro no Senado), 

que alteram os procedimentos de liberação de licenças ambientais para empreendimentos, 

colocando em risco toda a segurança ambiental da população brasileira, sendo assim, visando 

conhecer a realidade das ocorrências dos crimes ambientais, foi elaborado este estudo na 

Região Metropolitana do Vale do Aço – RMVA, uma aglomeração urbana com 493.773 

habitantes, composta pelas cidades de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e 

Timóteo. O objetivo de trabalho foi de identificar as principais ocorrências dos crimes 

ambientais registrados na Região Metropolitana do Vale do Aço pela perspectiva da Lei de 
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Crimes Ambientais, Lei nº 6.605/98 e associar com fatores como crescimento populacional, 

urbanização, que podem influenciar nas ocorrências dos crimes ambientais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A Área de estudo compreende a Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA), 

localizada no Vale do Rio Doce, no leste do Estado de Minas Gerais, Região Sudeste do país. 

Foi reconhecida pela lei complementar nº 51, de 30 de dezembro de 1998, sendo efetivada 

como região metropolitana em 12 de janeiro de 2006. É composta pelas cidades de Coronel 

Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo. A área total do núcleo metropolitano é de 

806,584 km² (IBGE, 2018), dos quais 82,465 km² (10,22% do total) estão em área urbana 

(PDDI/RMVA, p. 42-49). 

O município de Ipatinga é o terceiro município em área, porém concentra 44,65% da 

área urbana da região, maior população e mancha urbana. Já as áreas de expansão urbana 

previstas pelos quatros munícipios representam 22,10% da extensão territorial da RMVA, área 

superior a duas vezes e meia a área urbana atual da região. Coronel Fabriciano possui a segunda 

maior população e se destaca por possuir uma grade área do território destinada para a 

plantação de eucalipto (43,53%). Já município de Timóteo é o terceiro em população, mas 

possui a menor área territorial. Porém, destaca-se por possuir a maior parte do seu território 

(72,32%) de Mata Atlântica. O Município de Santana do Paraíso é o que apresenta a maior 

disponibilidade de área para expansão urbana (31,64%), sendo que hoje é o município que tem 

menor participação no total da área urbana da RMVA, (7,07%), porém também possui uma 

grade área de plantação de eucalipto (45,82%). 

 

Coleta dos dados 

No âmbito da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), na Região 

Metropolitana do Vale do Aço, compete ao 2º e 3º Pelotão a proteção ao Meio Ambiente e à 

Ordem Urbanística e apurar os ilícitos ambientais, inclusive os maus tratos a animais silvestres, 

domésticos e o parcelamento irregular do solo. 

Foi disponibilizada pela PMMG os dados dos crimes registrados entre os anos 2012 e 

2017. A LCA possui cinco categorias tipificadas como crimes ambientais, a saber: (1) crimes 

contra a fauna; (2) crimes contra a flora; (3) crime de poluição, (4) crimes contra o ordenamento 

urbano e patrimônio cultural, (5) crimes contra a administração ambiental. Contudo, para a 

análise dos dados, por questões didáticas foi adaptado as categorias acima citadas para ficar de 
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acordo com o banco de dados fornecido pela PMMG, a saber: (1) Atendimento de denúncias; 

(2) atividade poluidoras; (3) crimes contra a fauna; (4) crimes contra a flora; (5) crime de pesca, 

(6) crimes contra recursos hídricos, (7) crimes contra o patrimônio culturas. Apesar de o crime 

de pesca ser uma espécie do gênero crimes contra a fauna, também por questões didáticas 

optou-se manter em uma categoria à parte, pelo volume de ocorrências. E mais, um dos grupos 

a serem apresentados, seguindo a base de dados da Polícia Militar Ambiental, é o de 

Atendimento de Denúncias. Este grupo contém os crimes ambientais cuja ocorrência foi 

registrada a partir de denúncias apresentadas por moradores dos municípios à Polícia. 

 

Análise dos dados 

Os dados referentes ao período analisado foram organizados e tratados por meio de 

estatística descritiva utilizando o programa Microsoft EXCEL, considerando os seguintes 

parâmetros: “ano da ocorrência”, “cidade de ocorrência”, “grupos ambientais”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Crimes ambientais ocorridos na Região Metropolitana do Vale do Aço – RMVA período 

de estudo (2012/2017). 

Foram registrados 2.662 crimes ambientais. O ano de maior registro das ocorrências foi 

o ano de 2012, sendo registrados 520 crimes ambientais. O ano de menor ocorrência foi em 

2015. Nos demais anos foram registrados 451 ocorrências em 2013, 449 ocorrências em 2014, 

410 ocorrências em 2016 e 426 ocorrências em 2017. Contudo, fica caracterizado uma 

diminuição na prática de crimes ambientais de 2012 até 2017, tendo em vista que apesar de 

ocorrer um pequeno aumento em 2015, nos anos seguintes as ocorrências foram menores do 

que as dos anos anteriores a 2015. 

A diminuição dos crimes ambientais apresentada na figura 1 decorre do aumento das 

ações na região de prevenção contra infrações e crimes ambientais desencadeadas pela Polícia 

Militar Ambiental como blitze educativas, palestras, articulações com diversos órgãos e 

serviços e visitas às propriedades rurais da região (Diário do aço, 2014). Portanto, importante 

manter projetos de ações para prevenção contra os crimes ambientais pela Polícia Militar 

Ambiental para garantir efetividade na aplicação da Lei 9605/98 Lei de Crimes Ambientais. 
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Figura 1. Total de crimes ambientais ocorridos Região Metropolitana do Vale do Aço 

entre os anos de 2012 e 2017. 

 

Durante todo o estudo os crimes de maior ocorrência foram os contra a Flora no total 

de 922 ocorrências (35%); seguido pelos crimes de Atividade Poluidora, 527 ocorrências 

(20%); crimes contra a Fauna, 470 ocorrências (18%), Atendimentos de Denúncia, 484 

ocorrências (18%); crimes de Pesca, 112 ocorrências (4%); Recursos Hídricos, 80 ocorrências 

(3%) e por último os crimes contra o Patrimônio Cultural, 55 ocorrências (2%). Também há o 

grupo de Ações de Defesa Social, porém este grupo não foi objeto de estudo, tendo em vista 

que estas ações são apenas para recolhimento de animais silvestre, não sendo enquadrado nos 

tipos de crimes ambientais. 

 

Evolução das ocorrências dos Crimes ambientais na Região Metropolitana do Vale do 

Aço – RMVA 

No que se refere às Atividades Poluidoras, o ano de 2012 foi o ano de maior ocorrência, 

totalizando 205 crimes cometidos. Porém, nos anos seguintes houve uma queda da prática de 

atividades caracterizadas como poluidoras, sendo registradas 137 ocorrências em 2013; 46 em 

2014; 44 em 2015; 42 em 2016 e um leve aumento das ocorrências em 2017, totalizando neste 

referido ano o total de 63 ocorrências registradas, mas com redução significativa em relação ao 

ano de 2012, verificando-se, portanto, uma queda neste grupo de crimes (Figura 2). 

Quanto às ocorrências registradas dos crimes ambientais contra a Fauna, ao contrário 

dos crimes de poluição, os crimes contra a Fauna tiveram um aumento significativo entre os 

anos analisados. Dentre os grupos de crimes ambientais este foi o único que apresentou um 

aumento no período da pesquisa. Nos demais grupo houve uma queda ou ficou estável. No ano 
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de 2012, os crimes contra a Fauna totalizaram 18 ocorrências, vindo a aumentar nos anos 

posteriores, atingindo o total de 62 ocorrências em 2013; 89 ocorrências em 2014; 104 

ocorrências em 2015; 99 ocorrências em 2016 e 98 ocorrências em 2017 (Figura 2). 

Os crimes contra a Flora são os crimes de maior ocorrência na Região Metropolitana 

do Vale do Aço, totalizando 35% dos crimes. Ao longo do período estudado apresentou uma 

diminuição no número de ocorrências registradas, porém houve um leve aumento no ano de 

2017, o que não descaracteriza a diminuição se comparado aos anos de maior ocorrência. Em 

2012 foram registrados 193 crimes; diminuindo para 145 crimes em 2013; com um relevante 

aumento em 2014, totalizando 171 crimes; novamente reduzindo em 2015 e 2016, 140 e 129, 

respectivamente; por fim, no ano de 2017 houve um pequeno aumento para 144 ocorrências de 

crimes contra a Fauna (Figura 2). 

Do total de crimes cometidos na Região do Vale do Aço, o crime contra a pesca 

representa apenas 4% do total de crimes cometidos. No período de estudo ficou caracterizado 

uma queda nas ocorrências dos crimes praticados. No ano de 2012, totalizaram 35 ocorrências, 

diminuindo no ano de 2013 para 23 ocorrências; posteriormente diminuindo para 17 

ocorrências em 2014; 12 ocorrências em 2015; e por fim 13 ocorrências em 2017 (Figura 2). 

Quanto às ocorrências registradas dos crimes ambientais contra os Recursos Hídricos, 

ocorreu uma leve estabilidade no período em que houve a coleta dos dados, sendo caracterizado 

apenas um aumento no ano de 2014, ano de maior ocorrência, com o total de 21 crimes. Nos 

demais anos foram registrados 13 ocorrências em 2012; 6 ocorrências em 2013; 13 ocorrências 

em 2015 e 2016; e no ano de 2017 totalizou 14 ocorrências (Figura 2). 

Por fim, quanto ao último grupo de crimes ambientais a ser analisado, o grupo dos 

crimes contra o Patrimônio Cultural, foi o de menor ocorrência na Região Metropolitana do 

Vale do Aço, totalizando 80 ocorrências, representando 2% dos crimes. Deste total de 80 

ocorrências, foram registradas 2 ocorrências em 2012; 5 ocorrências em 2013; um aumento 

significativo dos crimes no ano de 2014, totalizando 18 ocorrências; com queda das ocorrências 

registradas nos anos seguintes,14 em 2015; 11 em 2016 e 5 em 2017. Logo, verifica-se que 

neste grupo de crimes, apesar do aumento em 2014, houve grade queda nos anos seguintes, 

com uma representatividade aproximada do ano de 2012 (Figura 2). 
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Figura 2. Evolução ano a no dos crimes ambientais ocorridos na Região Metropolitana 

do Vale do Aço entre os anos de 2012 e 2017. 

 

Total de crimes ambientais por município da Região Metropolitana – RMVA 

Do total de crimes ambientais (2.662), o município de Ipatinga apresentou o maior 

número de ocorrências, 969 ocorrências (36%); seguido pelos municípios de Timóteo, 584 

ocorrências (22%); Coronel Fabriciano, 582 ocorrências (22%); e Santana do Paraíso, 527 

ocorrências (20%) (Figura 3) O município de Ipatinga é o único em que as ocorrências dos 

crimes ambientais aumentaram no período de 2012 a 2017, ou seja, de 157 ocorrências para 

168 ocorrências (Figura 3). Nos demais municípios houve uma diminuição das ocorrências dos 

crimes ambientais. A mancha urbana dos municípios da RMVA ocupa 10,22 % do território, 

sendo que o Ipatinga é o terceiro município em área total, 20,44%, porém concentra 44,65% 

da área urbana da região e a maior população, totalizando 261.344 habitantes (IBGE, 2018), o 

que contribui para figurar como o município que apresenta o maior número de ocorrências dos 

crimes ambientais na Região. Outro fator que contribui para a prática dos crimes é por causa 

da mancha urbana do município que se estende para a área rural, sendo que o crescimento 

ocorre principalmente às margens do Ribeirão Ipanema, e seus riachos e córregos, que corta a 

cidade e desagua no Rio Piracicaba fator que contribui para o aumente da pratica de crimes 

ambientais. E mais, o município possui 10,65% do seu território utilizado para plantação de 

eucalipto e à noroeste possui a serra dos cocais que acabam levando ao crescimento 

populacional para áreas de florestas e rurais. 
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Os municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo apresentaram dados muitos próximos 

quanto à quantidade de crimes registrados, representando cada município 20% das ocorrências 

dos crimes ambientais. Os números de habitantes destes dois municípios são bem próximos, 

109.405 habitantes e 89.090 habitantes, respectivamente (IBGE,2018). Em Coronel Fabriciano 

houve uma diminuição das ocorrências dos crimes ambientais, de um total de 102 em 2012, 

para 93 em 2017. Já Timóteo apresentou uma diminuição de 142 em 2012, para 87 ocorrências 

em 2017 (Figura 3). Nas últimas duas décadas, em Coronel Fabriciano a taxa de urbanização 

cresceu 0,70%; em Timóteo, nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização cresceu 5,85% 

(UNILESTE, 2014), fator este que pode contribuir para Timóteo, apesar de ter uma população 

inferir a de Coronel Fabriciano, possuir percentual semelhante de crimes ambientais. E mais, 

Coronel Fabriciano possui uma grade área do território destinada para a plantação de eucalipto 

(43,53%) utilizado por uma empresa privada de Celulose localizada no município de Belo 

Oriente, possuindo poucas áreas de florestas. Já o município de Timóteo se destaca por possuir 

a maior parte do seu território (72,32%) de Mata Atlântica, o que pode contribuir para ter 

número de crimes ambientais próximos ou até maiores, dependendo do grupo de crimes, do 

que Coronel Fabriciano. Outro fator a ser considerado é o relevo da Região em que no 

município de Coronel Fabriciano possui na sua região noroeste a serra do Cocais com altas 

altitudes que dificulta a expansão, enquanto Timóteo não possui este fator como impedimento 

da expansão urbana, porém esta expansão se dirige para área de florestas, principalmente nas 

proximidades do PERD. 

O município de Santana do Paraíso apresentou o menor percentual de ocorrências dos 

crimes ambientais, diminuindo de 119 ocorrências em 2012, para 78 ocorrências em 2017 

(Figura 3). Este fato pode ser explicado em virtude de o município apresentar a menor 

população da região, no total de 33.934 habitantes (IBGE, 2018). O Município de Santana do 

Paraíso é o que apresenta a maior disponibilidade de área para expansão urbana, 31,64%, porém 

é o município que tem menor participação no total da área urbana da RMVA, 17,07%, (tabela 

10). E mais, conforme citado anteriormente, é o município que tem menor participação no total 

da área urbana da RMVA, (7,07%), porém possui uma grade área de plantação de eucalipto 

(45,82%) e uma área pequena de floresta, sendo 11,74% de mata atlântica. 
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Figura 3. Crimes ambientais por cidade ocorridos na Região Metropolitana do Vale 

do Aço entre os anos de 2012 e 2017. 

 

CONCLUSÃO 

O panorama dos crimes ambientais no período de 2012 a 2017 mostrou no geral uma 

diminuição. A média geral foi de 655 ocorrências, sendo Ipatinga o único município com 

ocorrências de crimes acima da média apresentada, ou seja, 969 ocorrências enquanto os 

demais municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço estão abaixo dessa média. Um 

dos fatores que influenciou o município de Ipatinga a figurar na maioria dos casos analisados 

como o primeiro de maior número de ocorrências de crimes ambientais pode ser explicado por 

possuir a maior população, porém com uma área territorial pequena, mas com grande expansão 

da área urbana que segue a margem dos córregos e ribeirões e direcionada para as áreas de 

florestas e área rural. 

Devido aos efeitos indesejáveis do processo de urbanização sem planejamento, como a 

ocupação irregular e o uso indevido dessas áreas, tende-se a reduzi-las e a degradá-las cada vez 

mais. Isso causa graves problemas nos municípios e exige um forte empenho no 

aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas à recuperação, manutenção, monitoramento e 

fiscalização das Áreas de Proteção. Portanto, é importante manter projetos de ações para 

prevenção contra os crimes ambientais pela Polícia Militar Ambiental para garantir efetividade 

na aplicação da Lei 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Diante disso ações de prevenções 

como campanhas educacionais, blitze educativas, palestras, articulações com diversos órgãos 

e serviços e visitas às propriedades rurais da região desencadeia maior conhecimento pela 
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população dos tipos de crimes ambientais e proporciona uma maior conscientização para 

proteção ao meio ambiente levando a denúncia perante a PMMG da prática destes crimes. 

Portanto, fator preponderante para a preservação do Patrimônio Ambiental e Cultural é a 

Educação Ambiental. A Lei Federal Nº 9.795, de 1999, dispõe sobre a educação ambiental e 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental. A referida lei define educação ambiental 

como os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua 

sustentabilidade.  

Acredita-se que investir em ações de cunho preventivo, como programas e parcerias 

com instituições de ensino e de pesquisa, parcerias com os setores da comunidade e da Polícia 

Militar Ambiental, buscando divulgar e implantar práticas alternativas de manejo e uso dos 

recursos naturais possa ter maior eficácia no combate aos crimes e infrações ambientais. 

Portanto, os resultados contribuem para uma análise mais acurada da situação ambiental em 

todos os municípios e sugerem a necessidade de ações de educação ambiental e intensificação 

de missões para coibir atividades lesivas ao meio ambiente dos municípios estudados. 
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Empresas Acerca das Mudanças Climáticas Globais 
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Resumo 

Esse estudo procura entender as representações sociais na percepção dos alunos do curso de 

administração, acerca das mudanças climáticas globais. Sendo nítida a necessidade de 

alinhamento do discente e, posterior egresso, às demandas da área da Administração para o 

século XXI, que contemple o desenvolvimento econômico associado à gestão dos recursos 

naturais. Apresenta os resultados obtidos através de um questionário aplicado a 113 alunos 

matriculados do primeiro ao oitavo períodos do curso de administração da Faculdade Pitágoras 

de Ipatinga, Minas Gerais. A pesquisa mostrou que os respondentes possuem percepção das 

mudanças climáticas globais e apontou a divisão em 3 grupos distintos: um que reconhece a 

necessidade de uso dos recursos naturais para o progresso econômico mundial; outro que 

defende a preservação integral do meio ambiente como garantia de futuro para as próximas 

gerações; por fim, um terceiro grupo que aponta fatos causadores das alterações climáticas mas 

não desenvolve o enredo, limitando-se a apresentar as ocorrências, em destaque o lexema lixo, 

com maior frequência citado pelo grupo. 

 

Palavras-chave: Representação social. Mudanças Climáticas Globais. Administração. 

 

INTRODUÇÃO 

Em 27 de abril de 1999, o presidente em exercício sancionou a Lei nº 9.795 que dispõe 

sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. A partir 

dessa data, o conteúdo passou a ser de estudo obrigatório nas instituições de ensino em todos 

os níveis. As instituições de ensino se organizaram para atender à legislação e uma das 

alternativas foi inserir disciplinas na matriz curricular que tratassem exclusivamente das 

questões ambientais. Na Faculdade Pitágoras de Ipatinga, a disciplina adotada foi 

Responsabilidade Social e Ambiental, além do Estudo Dirigido Educação Ambiental. O 

cenário atual da sociedade contemporânea traça um perfil de uma população preocupada com 

questões ambientais e o destino do planeta. Esse é um assunto rotineiro nos meios de 

comunicação. Segundo Moura (1994, p.50), o consumidor “começa a sentir, de fato, uma 

terrível ameaça, que o obriga a descobrir que ele é parte da natureza, está indissoluvelmente 

ligado a ela, e que, portanto, se destruir o meio que o circunda, estará destruindo a si mesmo”. 

Tal pensamento foi sendo transferido também para o momento da decisão de compra. Ottman 

(1994) define o “consumidor verde” como aquele que consome somente produtos que causem 

um menor impacto ao meio ambiente. Seriam, portanto, “aqueles que buscam conscientemente 

produzir, através do seu comportamento de consumo, um efeito nulo ou favorável sobre o meio 
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ambiente e à sociedade como um todo” (LAGES; NETO, 2002, p.2). Em se tratando do curso 

de administração, o assunto é pertinente, visto que, além do conteúdo técnico ser de 

cumprimento obrigatório conforme legislação, também se mostra útil à atuação do egresso, 

visto que há uma demanda social que conduziria as empresas a uma atuação com vistas ao 

pensamento ambiental e aos possíveis impactos que a ação das organizações causaria no 

planeta. 

 A contribuição das Representações Sociais para este estudo está em reconhecer que 

“[...] nós percebemos o mundo tal como é [...]”, e que “[...] todas nossas percepções, ideias e 

atribuições são respostas a estímulos do ambiente físico, ou quase físico, em que nós vivemos 

[...]” (MOSCOVICI, 2011, p. 30). As investigações sobre sentidos e conteúdos que são 

compartilhados socialmente são importantes porque se debruçam sobre a construção de saberes 

de indivíduos inseridos em grupos e por buscarem investigar as concepções construídas em 

torno de um determinado objeto. Assim, o objetivo foi pesquisar as representações sociais a 

respeito das mudanças climáticas dos discentes do curso de administração de empresas da 

Faculdade Pitágoras de Ipatinga. 

 A escolha de pesquisar alunos amostrados de diferentes períodos, sexo e idade 

pretendeu evidenciar diferentes posicionamentos frente a questão das mudanças climáticas 

globais em função dessas variáveis. Esta escolha metodológica justifica-se pelo maior 

entendimento das concepções dos discentes, além de discutir a possibilidade das disciplinas 

interativas, com ementas relacionadas à responsabilidade social, ministradas na Faculdade 

Pitágoras de Ipatinga, contribuírem para construção do saber no que tange a como o senso 

comum apreende o conhecimento científico relativo ao tema “mudanças climáticas globais”. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Realizou-se contato com a Diretoria da Faculdade onde apresentamos os objetivos da 

pesquisa e propusemos a utilização de um questionário sobre o tema. Após autorização, 

inicialmente explicamos nosso estudo aos docentes e, logo após, em sala de aula, repetimos a 

explicação aos discentes, facultando a eles a participação na pesquisa (a ciência foi formalizada 

por meio de um termo de consentimento livre e esclarecido), e solicitamos aos alunos o 

preenchimento dos questionários, buscando ao máximo minimizar a interferência na dinâmica 

e planejamento do trabalho conduzido pelo professor. Foi garantido sigilo quanto ao nome dos 

alunos que participaram da pesquisa. Foram abordados um total de 113 alunos do 1º ao 8º 

período. O controle da pesquisa foi preservado, de forma a não haver repetição de alunos e 

turmas no momento da aplicação. 
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As respostas foram transcritas em um único arquivo texto, separadas por linhas de 

comando (“****”), e observadas as variáveis descritivas dos alunos: sexo, idade, período. 

Corrigimos palavras escritas incorretamente, não alterando concordâncias, acentuação ou 

pontuação. Para a análise de conteúdo com base na distribuição do vocabulário dos textos 

apresentados, utilizamos a linguagem R com o pacote Rainette para aplicar o procedimento 

proposto por Reinert (1990). Essa técnica modela estatisticamente um texto de modo a destacar 

as estruturas mais relacionadas com a distribuição de lexemas em unidades contextuais. O 

algoritmo trabalha com uma série de modelos estatísticos orquestrados de modo a auxiliar o 

pesquisador ao descrever, classificar, e ordenar um texto; faz isso, segundo Veloz et al. (1999) 

a partir de 4 etapas: 

1. Identifica as unidades de contexto iniciais (UCI), em nosso caso as respostas as 

questões abertas, dividindo-as em segmentos de texto com cardinalidade próxima 

(unidades de contexto elementar, UCE) e agrupando as palavras em lexemas, 

considerando também suas classes gramaticais; 

2. A partir dos conjuntos de lexemas as UCEs são classificados em função do seu 

vocabulário, considerando suas coocorrências no corpus. Aplica-se então um 

procedimento de classificação hierárquica descendente, que consiste em dividir as 

UCEs conforme as diferenças das frequências entre os grupos de UCEs. Nesse 

procedimento a estatística utilizada para mensurar a distância entre os grupos é o 2 

(qui-quadrado); 

3. Através de estatística exploratória para cada uma das classes obtidas na etapa anterior 

descreve-se as classes obtidas, com seu escopo. 

4. Com base nas UCEs escolhidas, fornece aquelas mais típicas das classes, 

contextualizando assim os lexemas coocorrentes, sendo estes indicadores de diferentes 

noções, ou campos de imagem de um determinado objeto representado. 

A Teoria das Representações Sociais proposta por Moscovici desdobra-se em três 

correntes teóricas complementares, sendo elas Abordagem Processual, liderada por Denise 

Jodelet; Abordagem Societal, encabeçada por Willem Doise e Abordagem Estrutural, liderada 

por Jean-Claude Abric. A Abordagem Estrutural de Abric destaca a dimensão cognitivo-

estrutural das representações, trabalhando com a teoria do núcleo central. Como método para 

essa pesquisa, optou-se pela Abordagem Estrutural.  

Alves-Mazzoti (2002) explica que a Abordagem Estrutural pressupõe que a investigação 

seja articulada em três etapas, a saber: 
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a) Levantamento do conteúdo da representação através de entrevista e complementada 

com uma técnica de associação de ideias; 

b) Pesquisa da estrutura e do núcleo central, identificando as relações e a hierarquia entre 

os elementos da representação; 

c) Verificação da centralidade, com o uso de técnicas, que procuram colocar em questão, 

cada um dos elementos da representação, de modo a chegar ao número mínimo de 

elementos não negociáveis, ou seja, aqueles que constituem o núcleo central. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Perfil socioeconômico 

O questionário aplicado permitiu traçar um perfil geral do grupo submetido à pesquisa. 

Dos 113 respondentes, 61 (54%) indivíduos são do sexo masculino e 52 (46%) são do sexo 

feminino. Do total de alunos participantes, 92 são solteiros, 18 são casados, 2 assinalaram a 

opção “outros” e 1 não declarou estado civil. A faixa etária de 41% dos respondentes está entre 

19 e 23 anos; 32% entre 24 e 29 anos; 11% entre 30 e 35 anos; 8% entre 37 e 43 anos; 4% 

acima de 45 anos e 4% dos pesquisados não declararam idade. 72,5% dos alunos trabalham 

formalmente e 27,5% não trabalham. É, portanto, um grupo equilibrado entre homens e 

mulheres, em sua maioria jovens e solteiros, que exercem atividade laboral.  

Na oportunidade da aplicação do questionário, 14 alunos (12,38%) cursavam o 1º 

período; 10 (8,84%) o 2º período; 3 (2,65%) o 3º período; 26 (23%) o de 4º período; 10 (8,84%) 

o 5º período; 9 (7,96%) o 6º período; 11 (9,73%) o 7º período; 16 (14,15%) o 8º período e 8 

(7,07%) eram alunos irregulares que declararam entrada anterior ao período mais antigo 

vigente. Observamos menor número de respondentes do 3º período e maior número do 4º 

período. Os demais se mostraram equilibrados na quantidade de pesquisados. Pelo 

questionário, foi identificado que 39 alunos (34,50%) optaram pelo curso de administração 

devido à ampla possibilidade de atuação no mercado; 27 (23,9%) por vocação ou pelo apreço 

por alguma área específica de estudo da administração; 25 (22,1%) porque já atuam na área 

e/ou desejam se aperfeiçoar; 11 (9,75%) por terem o desejo de abrir uma empresa própria; 7 

(6,20%) por já atuarem em empresa própria ou de familiares; 3 (2,65%) alunos por incentivo 

de terceiros e apenas 1 (0,9%)  não declarou o motivo de sua opção. Do total de respondentes, 

59 alunos (52%) afirmaram que as questões ambientais são trabalhadas no curso pela disciplina 

interativa específica (Responsabilidade Social e Ambiental) ou de forma transversal pelas 

demais disciplinas. 
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Ancoragem e objetivação do campo estrutural para mudanças climáticas globais 

A partir da questão "Sobre as mudanças climáticas globais, você consegue percebê-las? 

Como?", submetido a classificação pelo método de Reinert, apresenta-se na Figura 1 as 

frequências e qui-quadrados (2) dos principais lexemas do corpus semântico.  

Figura 1 - Dendrograma 

         

      

      

Grupo 1 (73%) Grupo 2 (21%) Grupo 3 (12%) 

Lexema 2 f Lexema 2 f Lexema 2 f 
meio ambiente 4.8 27 futur+ 3.7 12 lixo 4.0 7 

desenvolvimento 3.7 21 geraç+ 2.9 11 água+ 3.8 7 

manejo 3.5 20 beleza 2.7 11 flora 3.8 6 

sustentabilidade 3.2 17 necess+ 2.7 10 queimadas 3.6 6 

lix+ -0.9 2 compromet+ 2.6 9 fauna 3.3 6 

capac+ -1.3 2 preserv+ 2.6 9 desmatament+ 3.2 6 

geraç+ -2.4 2 cuid+ 2.5 9 futur+ 3.1 5 

compromet+ -2.5 2 desrespeito 2.1 8 clima 2.9 5 

atual -2.6 2 desenvolvimento -2.3 2 chuva 2.9 5 

necess+ -2.6 2 meio ambiente -2.1 2   

futur+ -3.5 1      

desmatament+ -3.7 1      

 

O estudo das variáveis auxiliares detectou diferenças significativas entre os grupos 

estudados, sugerindo uma ampliação futura da amostragem, assim como a ampliação do estudo 

para outras instituições. 

Observando-se os resultados da classificação, visualizam-se três grupos nos conjuntos 

de lexemas. As relações de similaridade e dissimilaridade dentro de uma região espacial 

refletem o tipo de relações conceituais que existem entre os lexemas e podem ser interpretadas 

de acordo com os objetivos da investigação. Para nossa análise, tomaremos a projeção geral 

que estabelece relações de similaridade e dissimilaridade entre as categorias em relação ao 

pensamento classificatório, no caso mudanças climáticas globais, foco das representações.  

Verificam-se, no primeiro grupo, duas regiões que estariam mais próximas a ela e uma mais 

distante. Tendendo para aspectos de maior positividade estariam: meio ambiente, 

desenvolvimento, manejo e sustentabilidade, evidenciando aspectos de recursos ambientais 

naturais, mas que precisariam, talvez, ser mais bem utilizados, com usos mais adequados e 

protegidos. Os respondentes incluídos nesse grupo entendem a ação das empresas ao utilizar 

os recursos, porém, acreditam na conciliação entre crescimento econômico e uso consciente, 

aproximando-se do tripé da sustentabilidade cunhado por Elkington, direcionando as empresas 
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para a necessidade de uma relação consistente que envolvam os pilares econômico (profit), 

ambiental (planet) e social (people) (ELKINGTON, 2004).  

O Grupo 2 fez contraposição ao primeiro, sendo preservacionista, com lexemas 

relacionados ao cuidar, preservar, ao zelo com as gerações futuras, e ao bem-estar anímico 

(belez+). Em destaque, a palavra desrespeito talvez tipifique atitudes humanas, seja em não 

respeitar os acordos internacionais de redução das emissões de gases de efeito estufa, por 

exemplo, seja quando não se respeita a capacidade de equilíbrio de processos naturais do 

planeta, retirando-se mais do que a capacidade que o planeta pode suportar, ou qualquer outra 

que indique o nosso não comprometimento com as consequências das alterações climáticas 

provocadas por nossas ações predatórias. Nesse sentido, alguns indivíduos trouxeram para si a 

responsabilidade. Os respondentes incluídos no Grupo 2 entendem, como Veiga e Zatz (2008), 

que conciliar crescimento econômico e conservação ambiental é um grande dilema, que se 

manifesta por meio de grandes desafios. Possivelmente, a dificuldade de superar tais desafios 

limite o grupo à ideia de que a preservação integral é o único caminho. Além disso, é 

reconhecido que muitos executivos subestimam as oportunidades estratégicas nessa área, 

cumprindo apenas o que a legislação obriga e não consideram que as questões de 

sustentabilidade, no âmbito da estratégia corporativa, podem reduzir custos e riscos (HART; 

MILSTEIN, 2004). 

O Grupo 3 dissocia-se dos dois primeiros, objetivando o tema em nove palavras, duas 

delas com significados que remetem a fenômenos climáticos (clima e chuva); três com relação 

a atributos (água, flora e fauna); duas guardando relações conceituais entre si e ao mesmo 

tempo de independência (desmatamento e queimadas) e, por fim, uma de conceituação negativa 

(lixo). 

 

CONCLUSÃO 

Na presente pesquisa, a maioria dos respondentes apresentou percepções das mudanças 

climáticas e da responsabilidade dos agentes sociais (homens e indústrias) no processo. Ao 

mesmo tempo, associou o desenvolvimento econômico ao manejo correto dos recursos e não a 

uma possível proibição de uso visando a preservação do meio. Isso mostra que a maioria dos 

alunos não descarta o progresso, corroborando o objetivo da formação do egresso do curso. 

Para esse grupo, as mudanças climáticas globais são reais e merecem atenção, mas não podem 

ser encaradas como algo impeditivo do desenvolvimento. São, possivelmente, futuros 

administradores que priorizarão as questões sociais e ambientais, provocando mudanças nas 
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práticas administrativas e modelos de gestão quanto ao contexto social e ambiental, mas com 

a finalidade de manter a empresa competitiva no mercado.  
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