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AÇÕES  EDUCATIVAS  ENVOLVENDO  ANFÍBIOS  E  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  NA
REGIÃO DO CAPARAÓ/ES

ANDERSON LUIZ KRUGER1*; LEONI SOARES CONTAIFER1; HUGO GUIMARAES DE
CASTRO2;  LUIZ CARLOS DE QUIROZ COELHO3;  MANOEL AUGUSTO POLASTRELI
BARBOSA3.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre
2. Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA/ES

3. Universidade Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre
*E-mail: andersonkruger1@gmail.com

Parque Estadual Cachoeira da Fumaça (PECF) é uma Unidade de Conservação (UC) do
Grupo Proteção Integral, criado pelo Decreto n° 2.791-E, de 24 de agosto de 1984, que,
além  de  outras  atividades,  possibilita  a  realização  de  pesquisas  científicas  e  o
desenvolvimento  de  atividades  de  interpretação  ambiental,  recreação  e  ecoturismo,
estimulando a integração com outras potencialidades regionais. Durante o ano de 2017 e
no início de 2018, foi realizado uma pesquisa para levantar quais as espécies de anfíbios
e répteis ocorrem no PECF e o quanto estas contribuem no conhecimento  herpetofauna
da região sul do estado do Espírito Santo. No plano de manejo da Unidade, na seção de
planejamento,  existem vários programas,  entre eles o programa de integração com o
entorno e o programa de conhecimento, ambos contam com o subprograma de Educação
Ambiental,  que  possui  por  objetivo  o  desenvolvimento  de  ações  que  causem  a
sensibilização e que promovam atitudes responsáveis para com o meio ambiente. Neste
sentido,  aliou-se  às  ações  dos  dois  programas  para  a  execução  das  atividades  da
Semana  da  Água  2018  do  PECF.  Sendo  assim,  esse  estudo  objetivou  disseminar
conhecimentos quanto à correta utilização dos recursos hídricos e a importância da água
para a reprodução e alimentação dos anfíbios. Para tanto, foram realizadas atividades em
comemoração ao Dia Mundial da Água, entre os dias 19 e 23 de março de 2018, que
consistiram  em  palestras  que  abordaram  os  aspectos,  características,  benefícios,
degradações e impactos causados em corpos hídricos, além da metamorfose dos anuros,
enfatizando a  importância  da  água para  a  reprodução  e  alimentação desses  animais
através dos aquários que continham todas as fases de desenvolvimento para que os
alunos pudessem visualizar como ocorre o processo de transformação na vida desses
animais. Essas atividades foram realizadas em quatro escolas do entorno da UC, sendo
três no município de Alegre e uma no município de Ibitirama, além dessas ainda, foram
realizadas atividades na Área de Relevante Interesse Ecológico “Laerth Paiva Gama”, em
Alegre.  O público  atendido  pelas  atividades  foi  de  454  pessoas.  A partir  do  trabalho
realizado nas escolas,  percebeu-se a efetiva participação dos alunos no decorrer das
atividades,  mostrando-se  interessados  pela  temática,  ressaltando  a  importância  da
preservação ambiental e de sua fauna constituinte. Fazendo-se perceber a importância de
ações como essa que promovam a sensibilização ambiental, conciliando espaços não-
formais de ensino a espaços formais, para a formação de cidadãos mais sensíveis às
questões ambientais.

Palavras-chave: Anfíbios. Educação ambiental. Parque Estadual Cachoeira da Fumaça.
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A  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  CONTRIBUINDO  NO  PROCESSO  DE  TRANSIÇÃO
AGROECOLÓGICA EM PROPRIEDADE DE ALEGRE/ES

ANDERSON LUIZ KRUGER1*; ELTON SOUZA DOS SANTOS1; GERALDO JOSÉ ALVES
DUTRA1;  LUIZ  CARLOS  DE  QUIROZ  COELHO2;  MANOEL AUGUSTO  POLASTRELI
BARBOSA2.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre
2. Universidade Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre

*E-mail: andersonkruger1@gmail.com

Com os problemas socioambientais advindos com a agricultura convencional, sobretudo
com o advento da ‘Revolução Verde’, têm-se buscado formas sustentáveis para o manejo
do solo e da água. Uma tendência para melhorar esse panorama consiste, entre outras
ações, na alternância das práticas de manejo por meio do enriquecimento da flora com
essências  nativas  e  frutíferas  e  da  substituição  de  insumos  químicos  por  adubação
orgânica  e  por  técnicas  agroecológicas,  gerando  agroecossistemas  sustentáveis,
refletindo de forma positiva nos aspectos econômicos e socioambientais da propriedade.
Porém  isso  requer,  principalmente,  mudanças  de  comportamentos  e  de  valores  dos
protagonistas  envolvidos.  Portanto,  ações  de  educação  ambiental  e  o  sentimento  de
pertencimento  são  fundamentais  neste  procedimento  de  transição,  gerando  ou
fortalecendo o elo histórico e indissociável entre o homem e o ambiente. Assim sendo, no
município de Alegre/Região do Caparaó Capixaba, foi realizado nos anos de 2013 a 2015
o Projeto Plantadores de Água (PPA), desenvolvido com agricultores familiares e por meio
de técnicas sustentáveis, a fim de capacitá-los para conservarem o solo,  ampliando a
captação  e  a  infiltração da  água da chuva  nos lençóis  freáticos.  Neste  sentido,  este
trabalho teve por objetivo descrever as ações de educação ambiental vivencial realizada
na propriedade dos agricultores familiares senhor Edson, dona Cenira e seus filhos, e de
que forma essas ações contribuíram no processo de transição do modelo convencional de
produção para o modelo agroecológico. Para a elaboração deste trabalho, a metodologia
utilizada foi por meio de entrevistas com os agricultores, que demonstraram os diversos
benefícios  do sistema agroecológico desde o  ingresso no PPA.  Como resultados das
ações de educação ambiental, destacamos o envolvimento dos proprietários em diversas
palestras  e  capacitações;  atividades  práticas  e  de  trocas  de  experiências  com
proprietários  rurais  de  outras  comunidades,  e,  da  realização  de  três  atividades  de
capacitação em ‘plantio de água’ denominadas “dias de campo”,  em sua propriedade,
com  participação  de  256  pessoas,  onde  foram  desenvolvidos  os  seguintes  temas:
isolamento  de  Áreas  de  Preservação  Permanente,  plantio  em  área  de  mata  ciliar  e
saneamento  básico  rural.  Esse  método  contribuiu  significativamente  no  processo  de
transição do modelo convencional para o agroecológico de produção, com diversificação
da produção agrícola;  na  reeducação dos proprietários  para  a  gestão  do  solo;  maior
quantidade e atributos da água e na qualidade de vida dos proprietários, que fizeram
questão de destacar que a propriedade se tornou uma referência, sendo apresentada por
eles próprios a professores, estudantes, extensionistas e proprietários rurais.

Palavras-chave:  Gestão  do  solo  e  da  água.  Plantio  de  água.  Qualidade  de  vida.
Transição agroecológica.
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ANÁLISE  DA  ELABORAÇÃO  DA  CURVA-CHAVE  DE  UMA  ESTAÇÃO
FLUVIOMÉTRICA EM REGIÃO DE ESTUÁRIO

CAIO  ROBERTO  OLIVEIRA DE  MORAES1*;  DANIEL RIGO1;  PATRICIA TORRES  DE
SOUZA CARDOSO2.

1. Universidade Federal do Espírito Santo
2. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Ibatiba

*E-mail: caiorom@hotmail.com

A construção de uma estação fluviométrica em torno do rio visa obter inúmeros tipos de
dados  a  respeito  daquele  corpo  d’água,  dentre  eles,  um  importante  parâmetro  de
medição, a vazão do rio, que aqui foi calculada com a ajuda de um método indireto e
muito conhecido: a Curva-Chave. Este trabalho tem como objetivo analisar e descrever o
problema  obtido  em  campo  para  a  elaboração  da  Curva-Chave  em  uma  região  de
estuário.  Para a construção da Curva-Chave, foi  construída uma estação fluviométrica
com réguas linimétricas, onde foi possível fazer a leitura do nível d’água, e com os dados
analisados e advindos da vazão, foi estimada a curva para o trecho escolhido. O trecho
utilizado para o estudo foi uma seção próxima à desembocadura do rio Santa Maria da
Vitória, localizado no estado do Espírito Santo, onde há fortes indícios do problema de
influência da maré. A instalação da estação fluviométrica foi elaborada de acordo com as
normas da Agência Nacional de Águas (ANA). Sabe-se que há o movimento natural da
maré, sendo o rio influenciado diretamente, alterando sua altura e consequentemente sua
vazão de acordo com o método indireto que foi utilizado. Para melhor ilustrar o problema,
foi proposto neste trabalho, as medições de vazão do trecho estudado ao longo do ano
hidrológico de 2014 a 2015, com um total de 12 medições de vazão, altura de régua e
dados da maré, uma vez, que as vazões foram geradas pelo Acoustic Doppler Current
Profiler (ADCP), que é um perfilador hidroacústico de correntes que mede a velocidade de
partículas  na  coluna  d’água  a  partir  de  um princípio  físico  de  propagação  de  ondas
sonoras conhecido como efeito  Doppler  e  acrescido das leituras da régua linimétrica,
posteriormente  comparado com os dados adquiridos  na tábua de marés da Marinha.
Foram apresentados os resultados gerados, os possíveis tipos de Curvas-Chave para os
mais diversos perfis,  a  comparação entre curva obtida com a estudada em literatura,
ilustrando a Curva-Chave pronta e o principal problema apontado.

Palavras-chave: Curva-chave. Mares. Medição de vazão. 
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A PERCEPÇÃO DOS PROBLEMAS HÍDRICOS PELOS ALUNOS DO IFES – CAMPUS
NOVA VENÉCIA/ES

ERIKA  CERRI  DOS  SANTOS1*;  GUILHERME  RODRIGUES  CHECON1;  ISABELLE
FERREIRA HONÓRIO1; SOLIVAN ALTOÉ1; EDIU CARLOS LOPES LEMOS1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Nova Venécia
*E-mail: erikacerridossantos@hotmail.com

O presente trabalho tratou da percepção dos problemas relacionados à escassez hídrica
na cidade de Nova Venécia, porção Noroeste do Estado do Espírito Santo. A metodologia
utilizada no trabalho constou de uma análise qualiquantitativa de dados coletados a partir
de um questionário  aplicado com 335 alunos dos cursos técnicos integrados do Ifes,
Campus Nova Venécia,  ES. Os resultados obtidos a partir  da análise do questionário
demonstram que 90% dos alunos residem na área urbana e 10% na área rural; 24% dos
entrevistados responderam desconhecer a origem da água no planeta; 81% acreditam ser
a água um recurso finito, embora 96% dos entrevistados afirmaram fazer mal uso das
águas.  Quando perguntados sobre quem mais desperdiça água no planeta,  90% dos
alunos acreditam que o maior desperdício seja ocasionado nas áreas urbanas pelo mal
uso, o que demonstra um total desconhecimento sobre o assunto haja vista que, o maior
desperdício  mundial  de  água  ainda  está  nas  irrigações,  sendo  esta  uma  atividade
econômica  de  grande  relevância  no  município,  que  recentemente,  passou  por  um
problema  sério  de  escassez  hídrica  decorrente  da  grande  demanda  e  ausência  de
regularidade nos períodos de chuva, o que ocasionou uma baixa oferta. Sendo a água um
recurso  natural  de  grande  importância  para  a  existência  da  vida  no  planeta,  ao  se
perguntar se os alunos conhecem algum projeto educativo no município ou região, voltado
para “o cuidar da água” ou mesmo para “a preservação da água”, 81% responderam não
conhecerem nenhum projeto na região com esta temática enquanto que os outros 19%
não souberam informar. Conclui-se então que se faz necessária a elaboração de ações
educativas na região que vise dar o conhecimento sobre os diversos assuntos referentes
às questões ambientais em especial aos problemas hídricos, de forma que as pessoas
percebam a importância de preservar e cuidar melhor deste recurso natural tão importante
para existência da vida no planeta.

Palavras-chave: Alunos. Nova Venécia. Recursos hídricos. 
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APLICAÇÃO  DO  AMIDO  DE  MILHO  COMO  FLOCULANTE  NO  TRATAMENTO  DO
EFLUENTE DE ROCHAS ORNAMENTAIS

BRUNA CORRÊA ALVES1*; MAURÍCIO SARTORI1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cachoeiro de Itapemirim
*E-mail: aativa.consultoria@gmail.com

Para  viabilizar  a  recirculação  da  água  no  processo  produtivo  no  setor  de  rochas
ornamentais, o efluente deve ter sua carga de sólidos significativamente reduzida. Para
tanto, é submetido a um processo de separação física (sedimentação) precedida por uma
etapa de aglomeração de partículas (floculação). Objetivando promover esta aglomeração
é usual o emprego de polímeros floculantes sintéticos, cuja composição é particular a
cada fabricante. Além da dificuldade de obtenção de informações técnicas detalhadas dos
polímeros floculantes sintéticos, alguns deles não são biodegradáveis e podem reagir com
determinadas substâncias, tornando-se nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Por
outro lado, os floculantes naturais, tais como o amido de milho, vêm sendo empregados
com  sucesso  tanto  na  indústria  mineral  quanto  no  tratamento  de  água  e  efluentes.
Quando  aplicados  em  excesso,  os  amidos  tendem  a  deixar  resíduos  nos  efluentes
tratados; tratam-se de substâncias de composição conhecida e sabidamente não nocivos
à vida, uma vez que são consumidos como alimento humano. Diante de tal cenário, neste
trabalho estuda-se o comportamento do amido de milho gelatinizado, quando empregado
como floculante, no processo de floculação/sedimentação de efluentes de polimento de
rochas ornamentais. Executou-se uma série de testes de floculação em equipamento Jar-
test, utilizando efluente real de polimento de rochas ornamentais. Realizou-se variações
de concentração de amido de milho gelatinizado com o objetivo de avaliar o efeito da
dosagem do reagente na turbidez residual do efluente (após um período de sedimentação
de 2 minutos).  Os resultados demonstram redução de turbidez acima de 50% já  nas
menores concentrações de amido estudadas (50mg.L-1),  apresentando melhora  desse
desempenho com o aumento da concentração do reagente. Conclui-se, portanto, que a
utilização do amido de milho como floculante, para o tratamento de efluentes de rochas
ornamentais, é uma técnica viável se comparada com técnicas baseadas em floculantes
sintéticos.  Além  disso,  promove  sustentabilidade,  pois  trata-se  de  um  método  de
conservação da água usada pelas empresas do setor.

Palavras-chave:  Amido  de  milho.  Floculação.  Rochas  ornamentais.  Sustentabilidade.
Tratamento de efluentes. 
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APRENDIZAGENS AMBIENTAIS DE ESTUDANTES EM TEMPO INTEGRAL SOBRE O
RIO DOCE

GIOVANNI TAVARES NEVES1*; KEREN CHRISTINE MARQUES CUPERTINO1; THIAGO
MARTINS  SANTOS1;  ELIENE  NERY  SANTANA  ENES1;  MARIA  CELESTE  REIS
FERNANDES DE SOUZA1.

1. Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE)
E-mail: giovanitneves@gmail.com

Este  trabalho  é  fruto  de  uma  pesquisa  em  andamento  que  busca  compreender  as
relações que estudantes, em tempo integral, do último ano do Ensino Fundamental, de
seis escolas da rede municipal  de ensino de Governador Valadares/MG, estabelecem
com o rio Doce. O estudo é motivado pelas preocupações ambientais com esse rio após o
desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, da mineradora
Samarco (Vale-BHP Billiton), em novembro de 2015. O objetivo das nossas discussões é
refletir sobre as aprendizagens ambientais sobre o rio demonstradas pelos estudantes de
quatro escolas participantes. Ancorados nas contribuições teóricas de Bernard Charlot,
utilizamos para coleta de dados o “Balanço de Saber”, instrumento proposto pelo autor, no
qual os estudantes relataram suas aprendizagens sobre o rio. Analisamos os dados e os
separamos  em  quatro  tipos  de  aprendizagens:  Afetivas,  Intelectuais,  Cidadãs  e
Genéricas. Diante dos resultados, percebemos o predomínio das aprendizagens afetivas
sobre as demais, o que demonstra a relação de pertencimento dos estudantes para com o
rio Doce e a importância das experiências vividas por eles. A Educação Ambiental não se
limita à sala de aula; as experiências pessoais e coletivas com o meio ambiente também
contribuem  para  o  aprendizado  da  Educação  Ambiental.  Através  dos  balanços,
observamos também certo distanciamento da escola em relação às questões ambientais
locais, o que refletiu nos saberes dos estudantes, que relatam, por exemplo, um número
pequeno de aprendizagens cidadãs. Por ter sido um desastre que atingiu diretamente a
todos  na  cidade,  esperava-se  uma  maior  participação  da  escola,  abordando  com os
estudantes as questões políticas e sociais envolvidas, para que eles pudessem exercer
efetivamente  sua  cidadania.  No  cenário  vivido  hoje,  é  indiscutível  a  importância  da
Educação  Ambiental  para  a  sociedade  valadarense.  A  escola  deve  promover  esta
temática como prática cotidiana dos estudantes, contribuindo para a formação integral do
sujeito.  Acreditamos, portanto, que as aprendizagens ambientais produzidas na escola
podem complementar as vivências dos estudantes com o meio ambiente.

Palavras-chave:  Aprendizagens  ambientais.  Educação  ambiental.  Rio  Doce.  Tempo
integral.
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AVALIAÇÃO  DO  GRAU  DE  CORRELAÇÃO  DE  FATORES  INTERVENIENTES  DE
CONSUMO DE ÁGUA DE VITÓRIA/ES

MAYARA FIGUEIREDO DIAS1*; SILLAS RAMOS MARIANO1; ÍCARO RAPOSO1; SILVIA
JANUÁRIO1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo
*E-mail: mayarafigueiredodias@gmail.com

Para atender à necessidade de populações crescentes, aglomerações urbanas importam
um  grande  volume  de  água  potável.  A  principal  questão  para  muitas  regiões  é  a
diminuição e a incerteza no abastecimento de água potável de forma segura em relação a
qualidade  e  quantidade,  devido  ao  aumento  do  consumo  urbano.  A necessidade  de
gerenciamento do uso da água tem sido reconhecida por autoridades como forma de
garantir  o  abastecimento  de  forma segura  para  o  futuro. A importância  deste  estudo
consiste no auxílio ao sistema de abastecimento de água correlacionando fatores que
afetam  o  consumo  de  água  no  município  de  Vitória/ES. O  objetivo  da  proposta  foi
identificar as possíveis correlações entre os fatores influenciadores no consumo hídrico da
população do município de Vitória entre os anos de 2012 e 2016. O estudo foi realizado
em Vitória, Espírito Santo. Os dados referentes à população estimada foram obtidos no
IBGE (2018) e representaram a população total. A coleta dos dados referente ao SAA
relativos ao volume anual de água tratada produzida, população atendida e o consumo
per capita foi realizada pelo SNIS (2018) de 2012 a 2016. Os dados de umidade relativa
do ar média anual, temperatura média anual e precipitação relativas ao período de 2012 a
2016 foram obtidos pelo INMET (2017). Após a coleta desses dados, os mesmos foram
tabulados e com auxílio  do software Microsoft  Excel  foi  determinado o coeficiente de
correlação (r) e o coeficiente de determinação (r²) e o grau de correlação, de acordo com
Feil e Haetinger (2013). O fator interveniente que influencia no consumo per capita do
SAA de Vitória com forte correlação são o volume anual de água tratada e a população
atendida. O fator população total apresentou correlação muito forte, enquanto os demais
fatores  intervenientes  (água  tratada,  temperatura  média  e  precipitação)  apresentam
correlações regulares. Comparando com outros estudos de correlação, corrobora-se com
o estudo de Feil e Haetinger (2013), onde para cada região existem diferentes tipos de
fatores intervenientes e em graus de correlação diferenciadas, sendo assim, não se pode
generalizar as variáveis por maiores regiões e sim, por localidades.

Palavras-chave:  Abastecimento de água. Consumo Per Capita de água. Saneamento
básico.
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BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O DIA MUNDIAL DE LIMPEZA DE PRAIAS NO
MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES 

NATÁLIA CARRIÇO PAULO1*; CÁSSIA SILVEIRA FIM1; SUZANA FERNANDES BASTOS1;
THIAGO HOLANDA BASÍLIO1; FABRÍCIO RIBEIRO TITO ROSA1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Piúma
*E-mail: natcarrico@gmail.com

O dia mundial de limpeza de praias ou “Clean up the world” é uma campanha ambiental
baseada na comunidade que inspira e capacita pessoas de todos os cantos a limpar e
conservar seu meio ambiente. É um evento de sensibilização que acontece desde 1993 e
mobiliza cerca de 35 milhões de voluntários de 130 países, tornando-se uma das maiores
campanhas ambientais  comunitárias do mundo, proporcionando uma reflexão sobre a
problemática dos resíduos sólidos.  Diante do exposto o Núcleo de Educação Ambiental
(NEA) do Ifes – Campus Piúma promoveu o evento do Dia mundial de limpeza de praias
em Piúma/ES com o objetivo de exercer a prática de sensibilização ambiental junto à
comunidade  a  partir  da  educação  ambiental.  Essa  ação  faz  parte  do  programa  de
extensão do NEA cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão do Ifes. A coleta dos resíduos
sólidos foi realizada no dia 16 de setembro de 2017, por grupos de pessoas, em seis
pontos distintos, a saber: Praia Doce e Praia do Acaiaca, nas Ilhas do Gambá, do Meio,
dos Cabritos e no canal de Itaputanga. Inicialmente foi realizada uma apresentação sobre
o  dia  mundial  de  limpeza  de  praias,  para  proporcionar  o  maior  conhecimento  e
sensibilização dos participantes. A atividade teve duração de uma hora e logo depois foi
realizado a pesagem dos resíduos. Participaram da coleta um total de 194 pessoas, tanto
da comunidade interna quanto externa do Ifes. Foi coletado aproximadamente um total de
598 kg de resíduos, sendo que 321,08 kg foram retirados da Praia Doce; 107 kg da Praia
do Acaiaca; 69 kg do Canal de Itaputanga; 40 kg na Ilha dos Cabritos; 31 na Ilha do
Gambá  e  30  kg  na  Ilha  do  Meio.  Os  principais  itens  coletados  foram:  papel,  nylon,
madeira e borracha, sendo os mais relevantes, em todos os pontos, o plástico e isopor. Ao
final  do  evento  foi  aplicado  um  questionário  de  avaliação.  Dos  participantes,  65%
classificaram a atividade como excelente, 32% como bom e 3% como indiferente. Dessa
forma, concluímos que existe uma grande quantidade de resíduos sólidos descartados
inadequadamente em diferentes regiões costeiras do município e que são necessárias
mais ações de educação ambiental  para sensibilização da comunidade a respeito  da
destinação correta dos resíduos, visto que é preciso agir agora, para tentar minimizar os
impactos da sociedade de hoje, sobre as futuras gerações. 

Palavras-chave: Educação  ambiental.  Meio  ambiente.  Regiões  costeiras.  Resíduos
sólidos.
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CAMINHADA ECOLÓGICA: RELATO VIVENCIADO PELOS ALUNOS DO CURSO DE
BIOLOGIA DO IFES – CAMPUS DE ALEGRE

WALDEIR DOS SANTOS ELEOTÉRIO1*; SILVANE DOS SANTOS ELEOTÉRIO1; SÂMIA
D`ANGELO ALCURI GOBBO1. 

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre
*E-mail: waldeirseleoterio@gmail.com

Diante da grande devastação e dos sérios problemas ambientais que afetam diretamente
toda  sociedade,  torna-se  necessário  trabalhos  que  despertem  a  consciência
socioambiental.  Este  trabalho  relata  a  experiência  da  caminhada  ecológica  como
instrumento do trote solidário  organizado e implantado pelo curso de Licenciatura em
Ciências  Biológica  do  Ifes,  Campus  de  Alegre.  O  objetivo  foi  destacar,  junto  aos
estudantes ingressantes (calouros), a importância da consciência ambiental, levando-os a
refletir,  por  meio  da  caminhada  ecológica,  que  é  possível  reformular  suas  condutas
socioambientais.  Este  trabalho  adota  o  entendimento  que  consciência  ambiental  é  a
habilidade de compreender o meio ambiente em que se vive, as ações realizadas em
relação  a  ele,  os  impactos  causados  a  curto,  médio  e  longo  prazo.  Porém,  esta
consciência só se torna completa, quando a percepção amplia-se a ponto de se perceber
não apenas a própria casa, mas todo o planeta, como o ambiente em questão. Assim, a
proposta foi  planejada para ser  realizada à noite,  percorrendo e plantando mudas de
árvores nativas da mata atlântica, no trajeto da Trilha da Figueira no Pólo de Educação
Ambiental do Ifes, Campus de Alegre. A participação foi voluntária, mas contou com a
presença de todos os alunos. Os instrutores foram 3 professores e 5 alunos veteranos do
curso de Biologia. Inicialmente foram dadas as boas-vindas com orientações básicas da
trilha,  distribuídos os EPI’s,  e feito a conferência dos materiais necessários tais como
lanternas,  cavadeiras, pás e mudas.  Os alunos mostraram-se curiosos,  demonstrando
grande interesse, e participando ativamente no coveamento e plantio das árvores. Pode-
se  perceber  um  bom  entrosamento  e  solidariedade  nas  atividades  de  plantio.  Foi
destacado que as mudas proviam do viveiro  de mudas do campus,  e também foram
repassadas informações de cada espécie nativa: ipê, maminha de vaca, angico branco
angico rosa. Pode-se depreender que os alunos mostraram-se sensíveis em relação a
prática do plantio de árvores, bem como da importância da conduta socioambiental para a
preservação do nosso bem precioso: a natureza, em particular, a “nossa mata”.Conclui-se
que  a  educação  ambiental  deve  ser  efetivada  em  todos  os  espaços  e  momentos
escolares, sendo possível reverter um momento como o tradicional trote que por vezes
mostra-se prejudicial e sem significados, por momentos ricos em atitudes e repletos de
saberes socioambientais que são importantes para a mudança de atitudes que refletirão
boas práticas preservacionistas e sustentáveis.

Palavras-chave: Consciência ambiental. Educação ambiental. Práticas sustentáveis.
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CARACTERIZAÇÃO  QUANTITATIVA  E  QUALITATIVA  DOS  RESÍDUOS  SÓLIDOS
PRODUZIDOS NO IFES – CAMPUS IBATIBA

MARCO AURÉLIO DE ABREU BORTOLINI1*; BENVINDO SIRTOLI GARDIMAN JUNIOR1;
DARAH  SATHLER  ALVIN  MORAES1;  MARIA EDUARDA AMORIM  CÉSAR1;  ARAMIS
CORTES DE ARAÚJO JUNIOR1. 

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Ibatiba
*E-mail: marcosabortolini@hotmail.com

Nos últimos anos a questão ambiental está sendo o foco de importantes discussões.  O
crescimento populacional, a mudança ou a criação de novos hábitos, o desenvolvimento e
uma série  de  outros  fatores  são  responsáveis  por  alterações  nas  características  dos
resíduos sólidos. O gerenciamento inadequado desses resíduos pode resultar em riscos
para  a  qualidade  de  vida,  problemas  de  saúde  pública  e  de  degradação  do  meio
ambiente. Nesse contexto, objetivou-se caracterizar quali-quantitativamente os resíduos
sólidos  produzidos  no  Instituto  Federal  do  Espírito Santo, Campus Ibatiba,  a  fim  de
subsidiar posterior implantação da coleta seletiva. Para tanto, realizou-se o levantamento
das  fontes  geradoras  de  resíduos  sólidos,  a  identificação  dos  setores  em categorias
(salas de aula, banheiros,  administrativo,  cantina, biblioteca, etc.),  a quantificação dos
resíduos  e  posterior  classificação  de  acordo  com  a  resolução  CONAMA  275.  As
amostragens foram realizadas em 10 dias alternados com três repetições, coletando e
acondicionando os resíduos gerados em sacos plásticos com identificação. Com base nos
dados coletados durante esse período foi  possível  contabilizar um total  de 335 kg de
resíduos,  em média  30  kg  por  dia.  Destes,  30% são  considerados  orgânicos  e  70%
recicláveis.  Dentre  os  recicláveis  43%  são  plásticos,  43%  papel,  7%  alumínio,  5,5%
embalagens  tetra  pak  e  1,5%  isopor.  Atualmente,  os  resíduos  são  recolhidos  pela
prefeitura e tem como destino final um aterro controlado, não havendo destinação para
reciclagem. A realização desse estudo permitiu à Instituição conhecer o percentual médio
de resíduos sólidos gerados na mesma, bem como as classes e as quantidades. Estes
dados viabilizam o desenvolvimento de um plano de ação voltado à gestão de resíduos
sólidos  gerados  na  Instituição,  com  ações  de  treinamento  e  educação  ambiental
envolvendo os alunos e servidores. 

Palavras-chave: Coleta seletiva. Educação ambiental. Resíduos sólidos.
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CONHECIMENTO  E  INTERESSE  SOBRE  HERPETOLOGIA  NO  CURSO  DE
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

JÉSSYCA FEITOSA PAULON1*; MATHEUS LOUREDO LIMA2; ERLAN PIROVANI SILVA1;
ATANÁSIO ALVES DO AMARAL1; THIAGO SILVA SOARES3. 

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre
2.Centro Universitário São Camilo

3. Instituto Nacional da Mata Atlântica
*E-mail: jessycafeitosapaulon@hotmail.com

A herpetologia, que do grego significa ensinamento de animais que rastejam (The Editors
of Encyclopaedia Britannica), estuda répteis e anfíbios observando seu comportamento,
fisiologia, desenvolvimento, genética, trabalhando também a conservação desses animais
(environmental  science).  Os  anfíbios,  são  os  primeiros  vertebrados  a  possuírem  a
capacidade  de  viver  na  terra,  sendo  eles  separados  em três  distintos  grupos:  Anura
(sapos, rãs e pererecas), Urodela (salamandras e tritões) e Gymnophiona (cecílias ou
ápodes). Por outro lado, a classe Reptilia é um grupo bem diversificado em tamanhos e
formas,  sendo  classificados  como:  Rhynchocephalia  (tuataras),  Squamata  (lagartos,
serpentes,  anfisbenas),  Testudines  (tartarugas,  jabutis,  cágados),  Crocodylia  (gaviais,
jacarés, crocodilos e aligátores) (UETZ & HOŠEK 2013). Apesar de o Brasil possuir vasta
riqueza herpetológica, a educação não se prende muito ao assunto, porém aproveita-se o
que o aluno já sabe e apresenta a realidade dentro das ciências, conscientizando sobre a
importância  de  preservar  o  animal  (Luchese,  2013).  Em vista  disso,  o  objetivo  deste
trabalho, foi analisar o grau de conhecimento de graduandos do Curso de Licenciatura em
Ciências  Biológicas,  adquirido  no  decorrer  do  período  escolar  e  acadêmico.  Para
realização  de  tal  trabalho,  foi  aplicado  um  questionário  contendo  perguntas  sobre  o
interesse  na  área  e  conhecimento  geral. Os  dados  obtidos  foram,  em  seguida,
organizados e compilados em planilha de Excel, contribuindo à formação de gráficos. Foi
possível verificar que a maioria dos alunos possuem interesse em conhecer mais sobre a
área de estudo, já que através das perguntas analisou-se que mais da metade não sabia
o que era herpetologia ou nunca tiveram aulas práticas com repteis e anfíbios. Em relação
ao conhecimento geral, notou-se que os graduandos obtiveram um aprendizado básico
expressando como respostas o conhecimento popular.  Levando em consideração que
cada um possui  uma área de interesse maior  que outra,  foi  possível  concluir  que os
graduandos, mesmo possuindo uma curiosidade sobre o assunto, ainda tem muito o que
aprender  em  sala,  para  que  ao  repassar  seu  conhecimento,  os  futuros  professores
possam ter uma confiança ao administrar uma aula sobre répteis e anfíbios.

Palavras-chave: Conhecimento. Educação. Herpetologia.
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CONTROLE  DE  NATALIDADE  DA  POPULAÇÃO  DE  ANIMAIS  DOMÉSTICOS
ABANDONADOS NA CIDADE DE IÚNA/ES

AMANDA OLIVEIRA RODRIGUES1*;  CELCINO DIAS DE MOURA JUNIOR1;  ANTÔNIO
LUIZ MATTOS DE SOUZA CARDOSO2; PATRÍCIA TORRES DE SOUZA CARDOSO1. 

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Ibatiba
2. Departamento de Biblioteconomia, Universidade Federal do Espírito Santo

*E-mail: amandsor@gmail.com

A  Organização  Mundial  da  Saúde  calcula  que  existam  30  milhões  de  animais
abandonados no Brasil, esse valor equivale a um animal a cada oito seres humanos. A
cidade  de  Iúna  não  fica  atrás  desses  números,  notoriamente  possui  uma  grande
população  de  animais  domésticos  abandonados  em  suas  ruas,  que  se  reproduzem
desordenadamente, a estimativa é que o município tenha 3700 (três mil e setecentos)
animais nesta situação. Diante do cenário exposto, em 22 de junho do ano de 2017 foi
criado o grupo denominado Amigo Fiel, formado por seis voluntárias inconformadas com o
estado  que  se  encontram  tais  animais.  O  grupo  realiza  resgates,  tratamento  com
acompanhamento  médico  veterinário,  castração  dos  animais  e  posteriormente
disponibiliza-os para doação, oportunidade em que é feito o trabalho educativo com a
população por meio de redes sociais e feiras de adoção, a fim de inibir o abandono e os
maus tratos, além de incentivar a posse responsável. Até o momento, 87 animais já foram
ajudados pelo grupo. A presente pesquisa teve por objetivo, evidenciar a situação dos
animais domésticos abandonados no município de Iúna, Espírito Santo, a elaboração de
plano para castração desses e a conscientização da população iunense. A resolução do
problema abordado é o controle de natalidade dos animais, por meio da castração, a qual
está diretamente ligada com o aumento do número de adoções, conforme observado na
primeira feira de adoção realizada no dia 12 de maio de 2018, onde 09 (nove) cães foram
adotados. O valor gasto para castração de todos os animais de rua da cidade de Iúna gira
em torno de R$555.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), quantia baixa mediante o
benefício trazido para saúde pública e qualidade de vida desses animais. 

Palavras-chave: Animais urbanos. Castração. Crime ambiental. Educação ambiental.
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COLETA SELETIVA DE  RESÍDUOS  SÓLIDOS  RECICLÁVEIS  NO  PROCESSO  DE
FORMAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

JOSÉ  MAURO  DE  SOUSA  BALBINO1*;  ALDEMAR  POLONINI  MORELI2;  VIVIANE
GUIMARÃES BUSATO3; TIAGO ALTOÉ4. 

1. Faculdade Venda Nova do Imigrante
2. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Venda Nova do Imigrante

3. Escola Estadual de Ensino Fundamental Liberal Zandonadi
4. Centro de Educação e Cultura “Saber” – Coopeducar, Venda Nova do Imigrante

*E-mail: jmsousabalbino@gmail.com

A educação ambiental (EA) é um processo complexo que busca transcender o propósito
empregado do ensino-aprendizagem ao empreender uma atuação social transformadora.
Permite amplo espaço para atuações, dentre os quais, no ambiente escolar, com uma di-
versidade de possibilidades para ações.  Assim, objetivou-se apresentar  as  estratégias
que vêm sendo adotadas para a disponibilização do conhecimento sobre práticas susten-
táveis nas escolas, tendo como foco a coleta seletiva e a destinação dos resíduos sólidos
recicláveis.  O estudo foi  realizado de junho a  dezembro de 2017,  acompanhando as
ações da Escola Estadual de Ensino Fundamental Liberal Zandonadi e do Centro de Edu-
cação e Cultura “Saber” (Coopeducar), localizadas em Venda Nova do Imigrante-ES. A
pesquisa foi qualitativa segundo a abordagem do problema e descritiva quanto aos pro-
pósitos dos objetivos, sendo as informações coletadas por entrevistas junto a lideranças
pedagógicas. Verificou-se o envolvimento de toda a comunidade escolar, sendo os alu-
nos, em particular, pedagogicamente estimulados e orientados a procederam a destina-
ção correta dos resíduos. Na escola Liberal Zandonadi, esse processo, envolve também,
membros das famílias dos estudantes e da comunidade, que em datas específicas, levam
os resíduos sólidos (vasilhames plásticos, latinhas e demais materiais em alumínio, garra-
fas e potes de vidro íntegros) a um ponto de entrega voluntária – PEV, ali existente. A es-
cola comercializa parte desses resíduos, sendo os recursos destinados ao lazer dos dis-
centes e a outra parte, assim como a Coopeducar, é destinada ao apoio da Associação de
Catadores de Materiais Recicláveis de Venda Nova do Imigrante – Ascaveni. Na Coope-
ducar há também, a destinação dos resíduos orgânicos para compostagem e produção de
húmus realizada por alunos do Ensino Fundamental I. Em seguida são utilizados por tur -
mas do Ensino Infantil  na fertilização de uma horta localizada na escola. As propostas
buscam mostrar a possibilidade e a necessidade de envolvimento de toda a comunidade
escolar, na construção de um processo interdisciplinar e aponta para formas de entendi-
mentos e de atuação em prol do meio. Nesses casos, exemplificando, a compreensão pe-
dagógica do significado de meio ambiente como lugar em que se vive o cotidiano a ser
conhecido, apreciado e aprimorado, tendo as escolas e as famílias, como os primeiros lu-
gares de atuação das questões socioambientais e para a construção da cidadania ambi-
ental.

Palavras-chave: Educação formal. Meio ambiente. Pedagogia ambiental. Reciclagem.
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EDIFÍCIOS VERDES – OPÇÃO ESTRATÉGICA DE SUSTENTABILIDADE

PRISCILA FERREIRA TORRES1*; RÚBYA FERNANDES LIMA COSTA ALVES1; FELIPE
ALEXANDRE LIMA1. 

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Ibatiba
*E-mail: priscilaiuna@hotmail.com

A constante busca pelo desenvolvimento econômico e industrial, fruto do sistema ca-
pitalista, dá origem a uma grande preocupação, visto que esse desenvolvimento não
interage com a questão ambiental e sustentável, gerando grande acúmulo de resí-
duos e um constante uso desordenado de recursos naturais, acarretando em uma fal-
ta de equilíbrio entre a questão econômica e ambiental. A desordenada disposição ir-
regular de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, bem como a incorreta manipulação
dos recursos naturais, utilização intensiva de energia, além de outros fatores prejudi-
ciais ao meio ambiente, vem trazendo situações cada vez mais catastróficas ao siste-
ma natural. Assim, com intuito de minimizar os impactos causados ao meio ambiente,
os países têm buscado cada vez mais alternativas viáveis para a sustentabilidade,
que surge não mais como um simples conceito, mas agora aliada à economia e à tec-
nologia, como uma opção estratégica. Na busca de minimizar esses impactos, permi-
tindo a continuidade do desenvolvimento do setor e ao mesmo tempo minimizando os
problemas causados e maximizando o desempenho econômico, surge o paradigma
da construção sustentável, que sofre com desafios diversos porém, em síntese, con-
sistem na redução e otimização do consumo de materiais e energia, na redução de
resíduos gerados, na preservação do ambiente natural e na melhoria da qualidade do
ambiente construído. O objetivo deste artigo é promover maior eficiência econômica e
minimizar os impactos ambientais nas soluções adotadas nas fases do projeto, cons-
trução, utilização, reutilização e reciclagem de uma edificação através da construção
verde. Para obtenção dos resultados foram realizadas visitas “in loco”, consultas bibli-
ográficas e legislações pertinentes e arquivos fotográficos. A partir dos resultados ob-
tidos, foi possível constatar que o setor da construção civil é um dos maiores respon-
sáveis pelos impactos causados ao meio ambiente, que influencia ainda nas questões
relacionadas à saúde humana e economia. Assim, as construções verdes que consis-
tem em “projetos” sustentáveis, que visam à construção de um modo mais ambiental,
eliminando ou diminuindo o impacto causado, utilizando de diversos recursos viáveis,
como por exemplo, o aproveitamento da água de chuva, está cada vez mais perto de
se tornar não mais uma alternativa e sim método obrigatório de construção.

Palavras-chave: Construção verde. Impactos ambientais. Sustentabilidade.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A PROBLEMÁTICA DO USO DA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE
NOVA VENÉCIA/ES

LÍVIA LAVANHOLE CAPUCHO1*;  LUIZ DAVI CARVALHO DE OLIVEIRA1;  JULIA FARIA
VALANI1; SOLIVAN ALTOÉ1; EDIU CARLOS LOPES LEMOS1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Nova Venécia
*E-mail: livialc8@hotmail.com

Este  trabalho  tem  por  objetivo  apresentar  reflexões  realizadas  no  estudo  sobre  a
problemática do uso da água. O referido estudo constitui-se como atividade integrante de
um projeto de iniciação científica desenvolvido no município de Nova Venécia e que teve
financiamento  pela Fundação de Apoio à Pesquisa – FAPES. Vários são os temas a
serem  trabalhados  em  Educação  Ambiental  nas  escolas  porém,  pretende-se  com  o
desenvolvimento desse trabalho debruçar-se nos estudos das águas por se tratar de um
recurso vital, essencial para a sobrevivência da espécie humana e de todas as outras do
nosso planeta. A água é um recurso natural abundante na superfície terrestre, entretanto
finito, com diversas utilidades e sem nenhuma preocupação pelo homem quanto ao seu
mal  uso  apesar,  de  todos  os  alertas  das  mídias  quanto  a  problemática.  O
desenvolvimento do trabalho busca o conhecimento de alunos de escolas públicas no
município  quanto  ao uso racional  da água,  ao  alertar  que sem água suficiente e  em
qualidade, não se pode pensar em desenvolvimento socioeconômico e nem de qualidade
de vida para a população.

Palavras-chave: Educação ambiental. Nova Venécia. Uso da água. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: PRÁTICAS DO PROJETO
“REDE SOLIDÁRIA NATUREZA VIVA”

THIAGO  MARTINS  SANTOS1*;  MARIA  CELESTE  REIS  FERNANDES  DE  SOUZA1;
RENATA BERNARDES FARIA CAMPOS1; LISSANDRA LOPES COELHO ROCHA1.
 

1.Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE)
*E-mail: thiagomartinsantos@yahoo.com.br

Este  trabalho  descreve  as  práticas  de  Educação  Ambiental  (EA)  desenvolvidas  pelo
projeto de Extensão “Rede Solidária Natureza Viva”, no ano de 2017. Fundamentando
nos princípios da EA Crítica, o projeto propõe a organização de uma rede solidária de
apoio à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva (ASCANAVI),
visando à ampliação e à melhoria na coleta seletiva de Governador Valadares/MG. O
projeto se estrutura em dois eixos de ação: 1. “Formação de Catadores”; 2. “Formação de
Estudantes”. No eixo 1, catadores da ASCANAVI participaram, na Universidade, de cursos
de qualificação profissional em “Auxiliar de Eletricista”, “Comunicação Organizacional” e
“Mobilização Social”.  Foram promovidos o  concurso “Arquitetando Solidariedade”,  que
culminou na criação de um protótipo de coletores de lixo e de recicláveis; produção da
página web da Associação; e iniciada a construção de uma máquina de filamentos 3D,
com  a  participação  dos  catadores.  Na  sede  da  ASCANAVI,  aconteceram  momentos
formativos com o coletivo com vistas à EA. O eixo 2 envolveu nove escolas ribeirinhas no
curso  “Educação  Ambiental”.  Foram  formados  grupos  que  constituíram  elos  entre
Universidade e escolas, compostos por estudantes, professores, pedagogos, auxiliares de
serviços gerais e gestores. Ao todo 71 pessoas participaram da formação em EA para
trabalhar a redução do consumo, implantação da coleta seletiva nas escolas e questões
relacionadas ao rio  Doce.  O curso foi  organizado em dois tempos formativos:  Tempo
Universidade  –  destinado  às  atividades  formativas  na  UNIVALE;  Tempo
Escola/Comunidade – para  o desencadeamento  das ações propostas  e discutidas no
Tempo Universidade. Na UNIVALE, a temática do projeto foi curricularizada em Atividades
de  Prática  Supervisionada,  Projetos  Interdisciplinares,  Palestras  e  Roda  de  Saberes.
Destacamos como resultados:  implantação  da  coleta  seletiva  nas  nove  escolas  e  na
UNIVALE;  reconhecimento  da  cidade  sobre  a  importância  do  trabalho da  ASCANAVI;
melhoria  da  qualidade  do  material  coletado  pela  Associação;  conscientização  dos
envolvidos sobre problemas ambientais locais; ampliação do conhecimento do grupo de
catadores sobre práticas necessárias ao melhor desempenho no trabalho; fortalecimento
do associativismo na ASCANAVI; produção de material educativo sobre coleta seletiva;
fortalecimento das atividades de extensão em sete cursos de graduação e no Mestrado
GIT da UNIVALE; abertura para a possibilidade de captação de recursos de institutos e
organizações  não-governamentais  para  contribuir  com  ações  extensionistas  e
comunitárias. Neste ano de 2018, as ações do projeto buscam ampliar e consolidar a rede
solidária criada e problematizar a realidade ambiental de Governador Valadares e região.

Palavras-chave: Cidadania ambiental. Coleta seletiva. Educação ambiental.
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EDUCAÇÃO CIENTÍFICA COMO AUXÍLIO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

WAGNER  DAVEL  CANAL1*;  ADRIANA  GOMES  SILVEIRA1;  EDSON  KRETLE  DOS
SANTOS1; FREDERICO CASTRO DE CARVALHO1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo
*E-mail: wagner.d.canal@gmail.com

Determinadas atividades agropecuárias podem ultrapassar os limites do bom senso e até
mesmo da moral ambiental, uma vez que, não existe a valoração do meio ambiente como
um recurso  essencial  à  vida.  Em virtude  dessas  ações  imediatistas  de  produção  de
alimentos,  pequenos,  médios  e  grandes  produtores  podem  sofrer  consequências
originadas pelo descompasso do meio ambiente, como a falta de água em nascentes, a
perda  de  fertilidade  do  solo  e/ou  erosão,  a  seleção  de  insetos  e  plantas  daninhas
resistentes,  a  perda  da  biodiversidade  local,  entre  outros.  Em  virtude  do  exposto,  o
objetivo desse projeto será utilizar a educação científica como medida de criação de um
senso crítico voltado à consciência ambiental. A educação científica se mostra como um
recurso útil no incremento cultural de seu público, desmistifica o método científico, mostra
como o pensamento científico se modifica ao longo do tempo, chama a atenção para a
importância das ideias metafísicas e contribui para o entendimento da relação da ciência
com a cultura, sociedade e tecnologia. Essa metodologia se mostra como um processo de
ensino-aprendizagem  que  surge  como  uma  alternativa  ao  problema  relacionado  à
dificuldade de difusão de conceitos científicos, principalmente durante o desenvolvimento
infantil. Em virtude deste e de qualquer outro processo educacional possuir um público
restrito (infantil), um dos desafios a se considerar é a inserção do pensamento ecológico,
através da educação científica, nas práticas do produtor rural que, muitas vezes, possui
conceitos formados sobre determinados temas, ignora os preceitos ambientais e utiliza os
recursos naturais de sua propriedade como um meio e não como um fim para a sua
sobrevivência e de sua família. Portanto, o uso desta metodologia de ensino inserirá no
indivíduo, os princípios de sustentabilidade e valoração do meio ambiente defendidos pela
educação ambiental, além de promover o esclarecimento e garantir autonomia em suas
ações.

Palavras-chave:  Atividades  agropecuárias.  Sustentabilidade.  Valorização  do  meio
ambiente. 
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ENSINO DE BRIÓFITAS POR MEIO DE PRÁTICAS: UMA EXPERIÊNCIA JUNTO DO
SÉTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

WALDEIR DOS SANTOS ELEOTÉRIO1*; SILVANE DOS SANTOS ELEOTÉRIO1;  SÂMIA
D’ANGELO ALCURI GOBBO1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre
*E-mail: waldeirseleoterio@gmail.com

A  aula  prática  é  um  recurso  metodológico  facilitador  do  processo  de  ensino-
aprendizagem. Por meio da experimentação, a problematização e o desenvolvimento da
pesquisa se efetivam, possibilitando que o aluno desenvolva habilidades e competências
específicas. Esta pesquisa possui o objetivo de analisar qualitativamente a importância da
aula prática no ensino de Ciências, com o conteúdo briófitas, junto aos alunos do sétimo
ano do ensino fundamental de uma escola pública do sul do estado do Espírito Santo. A
pesquisa foi desenvolvida por intermédio do convênio da SEDU/ES com o Ifes, Campus
de Alegre, por meio do estágio supervisionado. Foram utilizadas duas aulas para registros
das  observações  diretas  e  um  questionário  para  análise  da  aprendizagem.  Para
explanação do conteúdo “briófitas”,  foi  utilizada a projeção de slides com ilustração e
conteúdos  explicativos,  destacando  que  as  briófitas são  organismos  autótrofos  de
pequeno porte. Elas são multicelulares e se desenvolvem em ambientes úmidos. Por esta
característica  são  dependentes  de  água  para  sobreviver,  possuindo capacidade  de
absorver  uma  grande  quantidade  de  água,  com isso  assumem papéis  importantes  e
diversificados no ambiente, tais como impedir que o solo fique seco e ajudar a manter o
solo firme, prevenindo deslizamentos de terra, em função da forma entrelaçada das suas
estruturas.  Na  aula  prática  foram  utilizados  microscópio,  lâminas,  lamínulas,  quatro
exemplares de musgos obtidos em diferentes substratos em pedras e troncos de árvore,
armazenados em sacolas úmidas, 10 ml de água e um borrifador spray. No final da aula
foi  distribuída uma lista  de exercícios sobre o conteúdo ministrado.  Pôde-se perceber
grande curiosidade dos alunos pela temática proposta e por meio da prática verificou-se
maior envolvimento do aluno, que pôde externar suas próprias conclusões, favorecendo
reflexões e atitudes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Conclui-se que
o ensino por meio de atividades práticas assegura melhor assimilação dos conteúdos,
entretanto, para que essa metodologia seja proveitosa, é preciso que o professor organize
toda estrutura necessária com antecedência.

Palavras-chave: Atividade prática. Ensino de botânica. Processo ensino-aprendizagem.
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EXECUÇÃO DE PROJETO PILOTO PARA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL DE UMA
COMUNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES

ELDELON  DE  OLIVEIRA  PEREIRA1*;  LAURISMAR  MIGUEL  DA  SILVA2;  LUCIMAR
MARIA  SILVA  GOMES  COSTA2;  LUZIANA  MARIA  FERREIRA  PEIXOTO2;  VICTOR
ALMEIDA PEREIRA2.

1. Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper/Irupi
2. Prefeitura Municipal de Irupi, ES

*E-mail: eldelon.pereira@incaper.es.gov.br

A preservação ambiental  tem sido discutida largamente por várias políticas públicas e
segmentos da sociedade. Sua importância é legitimada através da educação ambiental,
legalmente entendida como processo de construção de valores individuais e coletivos,
conhecimentos,  habilidades,  atitudes e competências voltadas para a conservação do
meio ambiente. Com o objetivo de incentivar a conscientização ambiental da comunidade
escolar,  o  Conselho  de  Acompanhamento  do  Termo  de  Compromisso  Ambiental  do
Município  de  Irupi/ES,  iniciou  no  ano  de  2017,  um  projeto  na  Escola  Municipal  de
Educação Infantil  e  Ensino Fundamental  Professora Eny Leal  Machado,  localizada no
distrito de Santa Cruz, Irupi/ES. Trata-se de um projeto-piloto, pois iniciou com os alunos
do 7º ano do ensino fundamental no ano de 2017 e continua com a turma no ano de 2018,
para  que  as  ações  possam  ser  avaliadas  e  expandidas  para  todas  as  escolas  do
município.  A  execução  do  projeto  iniciou  com  a  aplicação  de  um  questionário  de
percepção ambiental para os alunos e professores. A partir dos resultados foram definidas
e  executadas  ações  trabalhadas  com os  alunos  no  ano  de  2017  como:  trabalho  da
relação homem/meio ambiente com conceituação do tema, dinâmicas e caminhada para
reconhecimento dos diferentes espaços da comunidade; palestra sobre queimadas, água
(importância e aspectos relacionados, conservação, preservação, reutilização, tratamento,
áreas  de  preservação  permanente  –  APP);  visitas  acompanhadas  as  estações  de
tratamento de esgoto, córrego, rede de drenagem da comunidade, viveiro florestal; plantio
de mudas florestais em uma área de preservação ambiental da comunidade. Para o ano
de 2018 outras ações também foram planejadas, como o acompanhamento das mudas
plantadas  e  seu  estudo;  construção  de  uma  horta  escolar  e  uma  minicisterna  para
reaproveitamento da água pluvial, estudo do solo; palestra sobre agrotóxico; realização do
Projeto Cores da Terra; atividades sobre segurança alimentar; desenvolvimento de ação
sobre lixo e reciclagem e realização de uma feira escolar para divulgação das ações
realizadas para a comunidade. Ao fim de todas as ações será realizada uma avaliação
para selecionar as que poderão ser realizadas em todo o município, constituindo o projeto
de educação ambiental  de Irupi.  Observando o comportamento dos alunos é possível
verificar, mesmo com o projeto ainda em fase de desenvolvimento, maior interesse dos
alunos  pelas  ações,  tanto  ambientais  quanto  das  outras  matérias  pedagógicas.  Os
professores também relataram que os alunos apresentaram maior responsabilidade em
relação às ações ambientais, como a organização e limpeza da sala de aula.

Palavras-chave: Educação ambiental. Irupi. Sustentabilidade.
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EXTENSÃO  AGROECOLÓGICA E  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  DO  NEA –  IFES  NA
ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE IBITIRAMA

BRENO  DALCOLMO  DE  ALMEIDA  LEÃO1*;  ARNALDO  HENRIQUE  DE  OLIVEIRA
CARVALHO1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Ibatiba
*E-mail: leaobda@gmail.com

O Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica (NEA) do Instituto Federal do
Espírito Santo (Ifes) – Campus Ibatiba, implantado no ano de 2013, tem como principal
objetivo  promover  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  em  Agroecologia  e
Educação Ambiental, em conjunto com a Sala Verde “Caparaó”, no Território do Caparaó
Capixaba.  Dentre  as  parcerias  firmadas  ao  longo  dos  5  anos  de  atividade  do  NEA,
contamos com a Escola Família Agrícola (EFA) do município de Ibitirama/ES, localizada
na  Comunidade  São  José,  a  qual  tem  destacada  contribuição  na  mobilização  dos
estudantes, jovens rurais e agricultores(as), bem como na construção de um espaço para
educação ambiental a partir do estudo, aperfeiçoamento e divulgação de conhecimento e
práticas agroecológicas. As atividades do NEA na EFA tiveram início em 2017, com a
realização de oficinas com os estudantes entre os meses de março e maio, objetivando
proporcionar a troca de experiências,  promover o desenvolvimento rural  sustentável  e
complementar  a  formação  técnica  em  agropecuária  dos  alunos.  Na  ocasião,  foram
abordados  os  temas  manejo  agroecológico  dos  solos  e  suas  propriedades,  manejo
integrado de pragas e doenças, preparo de caldas alternativas e gestão da propriedade,
visando a capacitação para o exercício da atividade produtiva. Além disso, foi realizada
uma ação de educação ambiental apresentando a “Agenda 21” aos alunos. A partir da
aprovação do projeto de Manutenção do NEA, estão previstas para os anos de 2018 e
2019 diversas ações em agroecologia e educação ambiental na EFA de Ibitirama, dentre
as quais se destacam a continuidade da formação dos alunos por meio de Cursos de
Formação  Básica  em  Agroecologia  e  a  promoção  da  Campanha  para  Promoção  do
Produto  Orgânico  durante  a  Semana  Nacional  de  Alimentos  Orgânicos  e  a  Semana
Nacional  de  Ciência  e  Tecnologia.  A  parceria  entre  o  NEA e  a  EFA de  Ibitirama,
principalmente por ser uma escola rural de pedagogia de alternância, tem proporcionado
a  construção conjunta  do conhecimento  agroecológico  e  a  sua aplicação prática  nas
propriedades agrícolas das comunidades, além de potencializar a educação ambiental na
região do Caparaó.

Palavras-chave: Agroecologia. Educação ambiental. Educação do campo. Escola Família
Agrícola.
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FERTILIDADE,  COT  E  MINERALIZAÇÃO  DE  NITROGÊNIO  DO  SOLO  SOB
DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO E ALTITUDES NO SUL DO ES

CELCINO DIAS DE MOURA JUNIOR1*; AMANDA OLIVEIRA RODRIGUES1; EDUARDO
DE SÁ MENDONÇA2.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Ibatiba
2. Departamento de Agronomia, Universidade Federal do Espírito Santo

*E-mail: mourajr.ufes@gmail.com

Os  solos  da  região  Sul  do  Espírito  Santo  são  geralmente  manejados  por  pequenos
produtores que não utilizam muitos recursos tecnológicos. O relevo montanhoso faz com
que haja diferentes altitudes dentro de um mesmo município proporcionando diferentes
atributos físicos, químicos e biológicos do solo.  O objetivo do trabalho foi  analisar  os
impactos de sistemas de manejo sobre a fertilidade e a matéria orgânica do solo (MOS)
em duas propriedades de agricultores familiares em diferentes altitudes (100 e 700 m). Os
sistemas  estudados  foram:  mata  nativa  (MN),  café  em  sistema  agroflorestal  (SAF),
pastagem  (PAS)  e  eucalipto  (EUC).  A  pesquisa  é  um  estudo  de  caso  de  caráter
quantitativo para as variáveis que foram submetidas a análise de contrastes, correlação
de Pearson e  teste  t  no  intuito  de  apresentar  diferenças significativas.  Os resultados
demonstram as características naturais de mata atlântica, relacionados ao seu solo de
caráter ácido (4,69 na altitude de 100 metros e 4,58 na altitude de 700 metros) e de baixa
SB (2,69 e 2,77 nas altitudes de 100 e 700 metros, respectivamente). A mata apresentou
altos teores de MOS (25,48 g/kg de COT) e de sua mineralização (113mg/kg de NPM)
ambos  na  altitude  de  700  metros  de  altitude.  Os  SAF’s  foram  os  sistemas  que
apresentaram os maiores valores dos parâmetros estudados, tendo valores de pH de 6,32
na menor altitude (100 metros) e 6,75 na maior altitude (700 metros), SB de 9,98 e 5,58 e
consequentemente baixos teores de H + Al (1,95 em 100 metros e 2,06 em 700 metros).

Palavras-chave: Eucalipto. Mata nativa. Matéria orgânica do solo. Sistema agroflorestal.
Pastagem. 
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IMPACTOS  AMBIENTAIS  DOS RESÍDUOS  SÓLIDOS  DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM
IBATIBA/ES

JONATHAN  BARBOSA DA SILVA1*;  HALINE  LEITE  TRINDADE  ALCURE1;  DAYANE
GUEDES DE MORAIS1; ISABELA MIRANDA SALGADO DE SOUZA1; PATRICIA TORRES
DE SOUZA CARDOSO1

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Ibatiba
*E-mail: jonathanbbarbosa@hotmail.com

A construção civil é um dos setores da indústria que mais impacta o meio ambiente a qual
consume matéria-prima ou gera resíduos. Toda obra independentemente do tipo, porte e
local  gera resíduos e geralmente não se sabe a maneira correta  de dar  fim a esses
materiais. A Resolução de número 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente – CONAMA estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão
dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar
os impactos ambientais. O presente trabalho tem por objetivo pesquisar e avaliar a forma
de armazenar, coletar e destinar os resíduos sólidos da construção civil no município de
Ibatiba/ES. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo de caso de caráter misto, ou
seja, quantitativo e qualitativo. Hoje, em Ibatiba, é gerado em torno de 400m³/mês de
resíduos da construção civil. Deste volume, temos variados tipos de materiais, como aço,
cerâmicas, agregados graúdos e miúdos, plásticos, solventes, tintas, vidro, madeira, entre
outros e eles devem ser separados por quatro diferentes tipos de classe, no momento da
coleta ou no armazenamento. Cada classe impacta de forma diferente o meio ambiente. A
classe  “A”  é  composta  pelos  agregados  miúdos,  graúdos,  cerâmicos  e  resíduos  de
concreto, materiais esses que podem ser reciclados ou reutilizados,  por exemplo,  em
obras  de  infraestrutura.  A classe  “B”  é  composta  por  vidro,  gesso,  madeira,  plástico,
papelão e outros, que também podem ser reciclados ou reutilizados em outra destinação.
Classe “C” composta por estopas, lixas, panos e pinceis desde que não tenha contato
com substâncias que os classifiquem como “D” itens que sua recuperação ou reciclagem
não são economicamente viáveis. E, por fim, a classe “D” solventes e tintas, telhas e
materiais  de  amianto,  entulho  de  reformas  de  clínicas  e  instalações  industriais.  No
entanto, vimos que no município de Ibatiba não é feito a separação e classificação dos
resíduos em nenhum momento, e a destinação dos resíduos é feita sem seguir as normas
ambientais,  sendo  destinado  a  uma  bota-fora  inadequado.  Contudo,  se  houvesse  a
implantação de um sistema de armazenagem, coleta e classificação dos materiais  de
forma  adequada  seria  uma  fonte  de  renda,  haja  vista  o  potencial  econômico  dos
materiais. 

Palavras-chave: Construção civil. Impacto ambiental. Resíduos sólidos.

Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Ibatiba           Anais do III Encontro de Educadores Ambientais do Ifes      28



OFICINA DE  BIOCOSMÉTICOS:  SUBSTITUINDO  OS  COSMÉTICOS  INDUSTRIAIS
POR COSMÉTICOS NATURAIS 

LARISSA FIRME DE OLIVEIRA1*; ARIANE FIRME DE OLIVEIRA1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre
*E-mail: larissafirme123@gmail.com

Os cosméticos industrializados são compostos por uma variedade de substâncias tóxicas
e  nocivas,  tanto  para  o  organismo  humano  como  para  o  meio  ambiente,  afetando
negativamente  a  saúde  do  homem,  poluindo  diversos  ecossistemas e  interferindo  no
equilíbrio natural da Terra. A partir disso observou-se a necessidade de buscar por meios
alternativos  ao  uso  dos  cosméticos  industrializados,  a  fim  de  minimizar  os  impactos
ambientais e à saúde humana, gerados pela produção, uso e descarte final dos resíduos
cosméticos. Foi realizada no ano de 2018 a oficina de confecção de cosméticos naturais,
na Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Vitória,
Espírito  Santo,  aberta  ao  público  da  comunidade  para  a  produção  de  alguns  dos
cosméticos mais utilizados no dia-a-dia. Houve uma ação informativa sobre os principais
compostos  nocivos  mais  presentes  nos  cosméticos  industrializados  (parabenos,
petrolatos,  fragrância,  sulfato),  seus  malefícios,  como  identificá-los  em  rótulos  e
apresentação de alternativas para substituir o uso desses cosméticos por opções naturais
e livres de compostos sintéticos (uso do óleo de coco como hidratante corporal, a argila
como esfoliante, o vinagre de maçã como agente condicionante de cabelos, entre outros).
Durante  a  oficina,  os  participantes  aprenderam  a  fazer  desodorante  em  spray,
desodorante  em  creme,  creme  dental  e  hidratante  labial.  Para  a  confecção  dos
cosméticos, a matéria prima utilizada foi  de origem mineral e vegetal (óleo vegetal de
coco,  bicarbonato  de  sódio,  amido  de  milho,  argila  branca,  cera  de  carnaúba,  óleo
essencial de menta, manteiga vegetal de karité e álcool de cereais).  Além da confecção
desses cosméticos, foi  realizada a identificação de algumas espécies herbais e florais
(Rosmarinus officinalis, Arnica montana, Calendula officinalis, Melissa officinalis, Ocimum
basilicum e  Cymbopogon  citratus), e  os  principais  usos  medicinais.  Também  foram
doadas mudas de Ocimum basilicum, Punica granatum, Eugenia uniflora, Tabebuia alba,
Malpighia emarginata, Syzygium malaccense, Melissa officinalis, Genipa americana para
incentivar o reflorestamento e o cultivo de plantas medicinais em casa. Através da oficina,
foi possível ressaltar a importância da conservação e proteção dos recursos naturais, tão
explorados  e  prejudicados  pelas  indústrias  de  cosméticos  e  conscientizar  sobre  os
malefícios provocados para a saúde dos seres vivos e dos ecossistemas.

Palavras-chave: Cosméticos naturais. Educação ambiental. Oficina. Plantas medicinais. 
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OFICINA DE TÉCNICAS, FEITIO E CULTIVO DE BONSAI DE ESPÉCIES ARBÓREAS
NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA 

LARISSA FIRME DE OLIVEIRA1*; LUANA LEITE MACHADO BOLELLI2; LUCAS SILVA1;
FRANCISCO DEON3.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre
2. Centro Universitário de Caratinga

3. Bonsais da Floresta, Tito da Floresta
*E-mail: larissafirme123@gmail.com

Os  fragmentos  florestais  do  bioma  Mata  Atlântica  têm  diminuído  drasticamente  nos
últimos anos.  De acordo com estudos da Fundação SOS Mata  Atlântica e o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais, no período entre 2013 e 2014 houve o desmatamento
de 18.267 hectares de remanescentes de florestas nos 17 estados da Mata Atlântica.
Onde havia florestas desse bioma, hoje, há centros urbanos. Portanto, é importante que a
sociedade  conheça  a  respeito  do  bioma no  qual  está  inserida.  No  ano  de  2015,  foi
realizada no Polo de Educação Ambiental da Mata Atlântica do Ifes, Campus de Alegre, a
oficina intitulada: A Arte-Terapia do Bonsai, como uma forma de aproximar as pessoas que
vivem  na  cidade  de  espécies  arbóreas  nativas  da  Mata  Atlântica.  Para  o  feitio  dos
bonsais, foram utilizadas mudas de espécies das famílias Myrtaceae (Psidium guajava,
Eugenia  uniflora  L.,  Eugenia  uvalha Cambess,),  Fabaceae  (Hymendea courbaril  L.)  e
Bigoniaceae (Jacaranda  mimosifolia  D.  Don.,  Tabebuia  alba).Durante  a  oficina,  cada
participante aprendeu a manejar  as mudas de espécies nativas  para  a  confecção do
bonsai, nas etapas de: manejo da terra (mistura de uma parte de areia para três partes de
terra adubada), preparo do vaso (vasos rasos, com os buracos forrados com telas de
sombreamento 70% e com cobertura de pedriscos tamanho 2, para o escoamento da
água), corte da raiz pivotante da muda, colocação da muda no vaso e mergulho do bonsai
em água para retirada total  de ar  da terra.  Foi  realizada também a apresentação da
importância ecológica, a taxonomia botânica e formas de identificação de cada espécie
utilizada  para  o  feitio  dos  bonsais.  Além  disso,  houve  troca  de  mudas  entre  os
participantes,  que também levaram para  casa o bonsai  que fizeram.  Os participantes
puderam  aprofundar  os  conhecimentos  sobre  essas  espécies  arbóreas  nativas  e
principalmente  se  conscientizar  sobre  a  necessidade  de  conservação  das  espécies
utilizadas.

Palavras-chave: Bonsai. Educação ambiental. Espécies arbóreas nativas. Mata Atlântica.
Oficina.
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OS DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DA MODELAGEM COMPUTACIONAL NO ESTUDO
DE PROBLEMAS AMBIENTAIS NO ENSINO MÉDIO 

ELIAS GONÇALVES1*.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória
*E-mail: elias@ifes.edu.br

O  artigo  apresenta  resultados  da  investigação  sobre  a  utilização  do  Ambiente  de
Modelagem  Computacional  Quantitativo  VENSIM  ao  aprendizado  exploratório  de
conteúdos específicos de Física e de problemas ambientais, onde se buscou investigar a
integração  das  tecnologias  de  informação  e  comunicação  através  dos  conceitos  de
modelos e modelagem visando o desenvolvimento e a avaliação de estratégias para a
sua  utilização  nos  processos  de  ensino  e  aprendizagem  e  a  inovação  curricular.
Atualmente, observa-se que na maioria dos cursos de formação os professores recebem
um preparo para desenvolver atividades experimentais em sala de aula pois, desde o
século dezenove, o uso de atividades experimentais tem sido considerado um recurso
indispensável  para  o  ensino  de  Física.  Nas  últimas  décadas,  além  das  atividades
experimentais, os professores estão constatando a necessidade de ter um melhor preparo
quanto  ao  uso  das  tecnologias  computacionais.  No  ensino  de  Física  o  uso  desta
tecnologia tem sido pesquisada e investigada, sendo que a principal modalidade era a
modelagem e simulação computacional. A minha tentativa, nesses últimos anos foi tentar
usar o programa baseado na metáfora de ícones VENSIM nas minhas aulas de Física,
analisando movimento retilíneo uniformemente variado, queda livre com resistência do ar,
entre  outros.  Esse  programa  também  permite  o  uso  para  análise  de  problemas
ambientais, como a atividade sobre o fluxo de água de uma bacia hidrográfica e interação
predador presa. Essas atividades foram feitas com alunos de ensino médio, no Instituto
Federal do Espírito Santo Campus Vitória. Esse estudo visa mostrar as dificuldades e os
desafios  para  ser  fazer  isso.  A  metodologia  se  estabelece  com  a  tentativa  de  criar
horários alternativos para fazer esse trabalho, com metade da turma em cada momento.
Os resultados são satisfatórios e me estimulam a continuar com esse desafio. 

Palavras-chave:  Atividade  computacional.  Ensino  de  física.  Problema  ambientais.
Vensim. 
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PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS SOBRE O USO
DE DEFENSIVOS NATURAIS

LESSA BRAZ LOPES1*;  CAROLAINE ANDRADE1;  LUCAS BATISTA VARGAS1;  KARLA
MARIA PEDRA DE ABREU1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo
*E-mail: lessabl@hotmail.com

A agricultura é um dos setores de maior representatividade na economia nacional, sendo
o Brasil o líder mundial no uso de agrotóxicos. Esses produtos químicos são utilizados em
plantações de pequena e grande escala. O consumo excessivo de alimentos com agro-
tóxicos pode causar consequências irreversíveis à saúde e a aplicação de agrotóxicos
pode contaminar solos, sistemas hídricos e representar diversos prejuízos aos ecossiste-
mas. Com isso tem-se buscado alternativas sustentáveis que possam suprir  o uso de
agrotóxicos através de plantas medicinais que, além de não serem prejudiciais ao ambi-
ente, possuem capacidade de atuar como defensivos naturais se utilizadas de modo cor -
reto. Tendo em vista este fato, está sendo realizado um trabalho da percepção ambiental ,
na forma de sensibilização, em formato de palestra para turmas distintas do Ifes, Campus
de Alegre, a fim de introduzir o tema abordado. Em sequência é aplicado um questionário
semiestruturado com os seguintes questionamentos: se sabem o que são plantas medici-
nais; se conhecem alguma que é utilizada na agricultura como defensivo natural e o últi -
mo que pergunta sobre se eles tem o conhecimento da importância ecológica das plantas
medicinais, essas perguntas são utilizadas como base para analisar o conhecimento pré-
vio sobre o assunto abordado. Os resultados demonstraram que todos os participantes
(n=20) sabem o que são plantas medicinais, mas cinco não souberam responder e nem
associar a importância ecológica das plantas medicinais na agricultura como defensivos
naturais. Dezessete participantes sabem que estas plantas podem ser utilizadas como in-
seticidas naturais, porém deste quantitativo, apenas três souberam citar o nome de algu-
mas espécies. Foi verificada a necessidade de dar continuidade ao tema apresentado e
organizar oficinas e/ou produzir workshops sobre plantas medicinais como alternativa ao
uso de agrotóxicos no manejo das culturas destacando as potencialidades deste recurso
vegetal. Pretende-se dar continuidade ao trabalho, buscando enfatizar metodologias vin-
culadas à sustentabilidade agrícola no próprio campus, que possui cursos voltados para a
agricultura e, futuramente, a produtores rurais para implantações de técnicas mais susten-
táveis. Sugere-se que a falta de conhecimento do assunto deve-se ao fato de pouca divul-
gação sobre a utilização desses métodos na agricultura ou mesmo à falta de visibilidade
dessa técnica quando comparada com as usuais técnicas empregadas neste setor. 

Palavras-chave: Agrotóxicos. Plantas medicinais. Sustentabilidade.
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PERCEPÇÃO SOCIOECONÔMICA,  SUSTENTÁVEL E AMBIENTAL  DO PROGRAMA
REFLORESTAR 

ADÉLIA ROSA DE SOUZA1*; DAYANE GUEDES DE MORAIS1; FLÁVIO MENDES DIAS1;
ISABELA  MIRANDA  SALGADO  DE  SOUZA1;  PATRÍCIA  TORRES  DE  SOUZA
CARDOSO1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Ibatiba
*E-mail: adelia.engcivil@gmail.com

No Brasil,  restam cerca de 15,3% de  Mata Atlântica que é um bioma de importância
extrema, no que diz  respeito  a sua biodiversidade.  Entretanto,  nos últimos anos vem
sofrendo uma intensa degradação, o que a leva a ser considerada, como o bioma mais
ameaçado do país. No Espírito Santo, desde o início de sua  dominação, vem sofrendo
alteração em suas riquezas naturais, o que vem se intensificando expressivamente nas
três últimas décadas. Esse e muitos outros ecossistemas, apesar de serem para o bem-
estar coletivo, são utilizados de forma não sustentável. Após essa decadência em nosso
bioma, foram criados  mecanismos de pagamento por serviços ambientais – PSA, que
atuam  como  uma  forma  de  pacificação  entre  conflitos  de  interesse,  permitindo  o
desenvolvimento no campo, associado ao uso sustentável dos serviços dos ecossistemas
através do equilíbrio ambiental. O programa “Reflorestar” é uma iniciativa governamental
gerido pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA, que
objetiva ampliar a área de cobertura florestal  do estado do Espírito Santo em 230 mil
hectares até o ano de 2025. O presente estudo objetivou, mediante estudos de casos
múltiplos,  avaliar  este  programa  a  partir  da  concepção  dos  favorecidos  e  da
caracterização das propriedades rurais  participantes no estado do Espírito  Santo,  por
meio de entrevistas estruturadas e análise documental. A análise de dados foi realizada
de forma qualitativa,  sendo agrupada em dois tópicos para facilitar  sua interpretação:
percepção socioeconômica dos entrevistados,  sustentabilidade e questões ambientais.
Observou-se que os mecanismos de PSA podem favorecer  a  aplicação da legislação
ambiental  de forma mais eficaz.  Apesar da concordância do aumento da renda anual
pelos PSA de longo prazo, a maioria dos entrevistados acreditam na autenticidade da
remuneração  e  mostrou-se  favorável  ao  aumento  dos  valores  pagos.  O  programa
colabora para o fortalecimento da conscientização ambiental dos figurantes do meio rural,
mas  não  é  a  principal  ferramenta  para  tal,  em  todos  os  casos  avaliados  dada  a
constatação da preexistência da conscientização ambiental; que o programa consolida a
organização social  dos produtores rurais e a integração entre os projetos e com isso
possibilita o fortalecimento dos laços entre tais projetos e os produtores participantes. De
forma complementar, é importante que os favorecidos percebam que estão sendo pagos
pelo  uso  da  terra  e  principalmente  pelo  fornecimento  de  serviços  ambientais  que
beneficiam a todos em diferentes escalas.

Palavras-chave: Agricultura familiar. Estudo de caso. Ecossistema. Serviços ambientais.
Reflorestamento.
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PERSPECTIVAS SOBRE A ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL II DE
IBATIBA/ES

BÁRBARA  DE  OLIVEIRA  FALCE1*;  GABRIELA  PASSALINI  SILVA1;  TATIANE
MONTEIRO1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Ibatiba
*E-mail: barbarafalce@gmail.com

A  escola  desempenha  importante  papel  na  formação  cidadã  via  conscientização
ambiental e estímulo ao desenvolvimento de práticas sustentáveis. Nesse sentido, o tema
“água”  merece destaque,  pois,  além de ser  um elemento  indispensável  em inúmeras
atividades humanas, a água representa a temática ambiental, por relacionar-se a muitos
fenômenos naturais e ciclos biogeoquímicos.“Água” é um assunto comumente tratado em
escolas  nas  diferentes  etapas  do  ensino,  podendo  ser  abordado  sob  diferentes
perspectivas.  Questiona-se  o  modo  como  a  água  é  abordada  durante  o  Ensino
Fundamental II, quando há expectativa que os alunos desenvolvam capacidade para lidar
com essa temática não apenas perante a ótica educacional/curricular, mas também com
uma  perspectiva  multifacetada  que  colabore  com  sua  formação  cidadã.  O  presente
trabalho  objetivou  descrever  e  analisar  as  diferentes  perspectivas  relativas  à  água,
estudando-se o tema nas escolas de Ensino Fundamental II na cidade de Ibatiba/ES, pela
aplicação de roteiros de entrevistas com diretores e pedagogos. Todos os profissionais
entrevistados  julgaram  a  água  como  tema  importantíssimo  na  formação  cidadã  dos
discentes  e ressaltaram que a água está  interligada com outras  relevantes  temáticas
ambientais.  Os resultados demonstram o reconhecimento da multiplicidade de aspectos
relativos à água, abordada sob os enfoques ambiental,  cultural  e social.  Em todas as
escolas o tema é adotado de acordo com o previsto no currículo e conforme o plano de
ensino. Porém, tais  documentos induzem à limitação da interdisciplinaridade, de modo
que a  água é  comumente  abordada em apenas alguns  componentes  curriculares  de
disciplinas  específicas,  principalmente  Ciências  e  Geografia.  Dentre  as  barreiras
enfrentadas  na  formação  cidadã  dos  discentes  sob  a  temática  “água”,  aponta-se  a
dificuldade em criar e aplicar estratégias que diversifiquem a perspectiva de ensino, de
modo  a  extrapolar  a  redoma  dos  livros  didáticos  e,  neste  sentido,  a  maioria  dos
entrevistados julga  como fundamental  o  papel  dos professores.  Outra  dificuldade é  a
carência de apoio do poder público, principalmente quanto ao transporte para visitas de
campo e ao investimento em capacitação profissional e em infraestrutura. Na maioria das
escolas relatou-se esforço para realização de atividades de campo e estímulo ao lúdico e
ao  dinamismo  docente.  Os  entrevistados  apontaram  como  importantes  estratégias  a
serem adotadas: vídeos, palestras e jogos sobre água. Metade das escolas possui algum
projeto relacionado à água, isoladamente ou em parceria com outras instituições. Como
uma alternativa às barreiras encontradas na adoção de ações internas, muitas escolas
investem em eventos  externos,  que tratam temáticas  ambientais  diversas,  incluindo a
água.

Palavras-chave: Água. Escola. Formação cidadã.
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PLANO  DE  GERENCIAMENTO  DE  RESÍDUOS  DE  UMA OFICINA MECÂNICA EM
ITAPERUNA-RJ

GABRIELA PASSALINI SILVA1*; SUYANA XAVIER FAGUNDES1*; TAYSA BASTOS CUBA
PONTES1;  ROSÂNGELA  DO  CARMO  PENNA  RODRIGUES1;  PHILLIPE  MOTTA
MACHADO1.

1. Centro Universitário Redentor
*E-mail: gp.passalini@hotmail.com

O desenvolvimento tecnológico proporcionado pela revolução industrial  trouxe consigo,
além dos pontos positivos, pontos negativos, como a geração de resíduos que configura
um  grave  problema  ambiental.  Políticas  de  desenvolvimento  sustentável  se  fazem
necessárias para se permitir a proteção socioambiental aliada ao progresso econômico.
Durante suas atividades de manutenção e conserto de veículos uma oficina mecânica
produz diversos resíduos e efluentes que na maioria das vezes são jogados nas redes de
esgoto sem tratamento prévio, causando a poluição dos cursos hídricos. Neste sentido
justifica-se  a  realização  de  um  plano  de  gerenciamento  de  resíduos  que  permita  a
visualização dos resíduos gerados, o enquadramento legal da empresa e a modificação
das atividades para melhorar a qualidade ambiental.  Este trabalho teve por objetivo a
avaliação do PGR (Plano de Gerenciamento de Resíduos) pertinente à Oficina Mecânica
de  pequeno  porte  Geriab  Mecânica  –  Mecânica  em  geral/  Injeção  Eletrônica,  em
Itaperuna/RJ, propondo modificações e alterações ao mesmo, quando necessárias, que
agreguem valor, aperfeiçoem o sistema e minimizem os impactos ambientais gerados ao
ambiente. Este estudo foi realizado durante o primeiro semestre de 2017, por meio de
visitas técnicas à oficina objetivando identificar os resíduos gerados e classificá-los de
acordo com a Resolução 275/01 do CONAMA. A partir da identificação dos resíduos, um
estudo foi realizado para avaliar a forma de armazenamento, estocagem e descarte dos
resíduos. Esta avaliação teve por finalidade facilitar a determinação das corretas maneiras
de realizá-las, quando necessárias, de acordo com a legislação e normas vigentes. As
visitas  técnicas  permitiram  a  identificação  dos  resíduos  gerados  pelas  atividades  da
oficina  e  sua  classificação  de  acordo  com  a  legislação.  A  proposta  de  plano  de
gerenciamento sugerida à oficina consistiu em ações de baixa complexidade e de baixo
custo, como reciclagens em ferros velhos e coleta seletiva, que permitissem a adequação
imediata e eficiente e que reduzissem o impacto destas atividades ao meio ambiente.
Este  trabalho  demonstrou  que  a  oficina  mecânica  Geriab,  necessita  de  formas  mais
adequadas  de  gerenciamento  de  resíduos,  dando  uma  atenção  maior  aos  resíduos
perigosos  e  demonstrou  que  ações  simples  de  gerenciamento  podem  diminuir
significativamente os impactos ambientais gerados.

Palavras-chave:  Impacto  ambiental.  Oficinas  mecânicas.  Plano  de  gerenciamento.
Resíduos.
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PRÁTICA  DE  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  ATRAVÉS  DA  CONSTRUÇÃO  DE  UM
TERRÁRIO

MATEUS  MENDES  DA  SILVA1*;  MATHIAS  MENDES  DA  SILVA1;  GLEICK  CRUZ
RIBEIRO1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre
*E-mail: mateusmendes2302@hotmail.com

Os problemas ambientais agravados no Brasil são frutos de um processo histórico-cultural
que o país passou desde a época da colonização e que persiste até hoje, visto que o país
passou por um processo de colonização em que era colônia de exploração e então foram
tirados suas riquezas pelos colonizadores portugueses e esse poder de devastação da
natureza persiste até hoje, seja por motivos econômicos ou mesmo por falta de educação
ambiental  na  sociedade.  Nesse contexto  ganha  a  devida  importância  a  educação
ambiental nas escolas desde o ensino fundamental até o ensino superior para as pessoas
entenderem desde criança a  importância  de  cuidar  do  meio  natural  em que estamos
inseridos e  as  consequências  e  malefícios  de não executar  boas práticas  ambientais
durante a vida. Esta atividade foi uma prática aplicada na Escola de Ensino Fundamental
Sirena Rezende, localizada no distrito  de Celina em Alegre/ES, durante a vigência do
PIBID  (Programa  Institucional  de  Bolsa  de  Iniciação  à  Docência)  cuja  importância
objetivou compreender o ecossistema, entender a importância de um bom ambiente para
os animais, no caso as minhocas e a interação delas com o ambiente. A atividade baseou-
se na construção de um terrário pelos próprios alunos seguindo os passos metodológicos:
primeiro foi  distribuído um recipiente limpo, depois foram intercaladas camadas pedra,
terra,  areia,  pó  de  giz,  depois  de  construído,  ele  foi  umedecido  e  foram  plantadas
plantinhas e colocadas minhocas para simular o ambiente natural delas.  Esta atividade
contribuiu  com  a  conscientização  da  preservação  do  ambiente  e  o  entendimento  da
importância dos ecossistemas existentes que servem de habitat para diversos animais;
seja mesmo eles pequenos, como no terrário.  Após a construção do terrário os alunos
fizeram várias perguntas sobre o ecossistema das minhocas e buscaram interagir com a
turma construindo seus próprios pensamentos sobre aquele ecossistema, mas também
tiveram  muitas  dúvidas,  pois  eles  achavam  que  ali  não  sobreviveriam  as  plantas  e
minhocas,  mas  sobreviveram.  Essa atividade  contribuiu  muito  com  o  entendimento
ambiental  dos alunos, sendo que estes buscaram observar  e entender as coisas que
ocorrerem naquele microecossistema.

Palavras-chave: Ecossistema. Educação. Habitat.
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PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA UNIVERSIDADE: SENTIDOS PRODUZIDOS 

FLÁVIA NASCIMENTO RIBEIRO1*.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Itapina
*Email: flavia.nr@ifes.edu.br

É sabido que as Instituições de Ensino Superior passam a assumir um papel fundamental
na formação de novas ideias e quebra de paradigmas devendo, então, ser o espaço e
tempo de iniciativas que promovam ações na busca do equilíbrio entre a produção de
bens e serviços e a qualidade de vida e ambiental. Assim, percebemos a necessidade de
compreender quais sentidos são produzidos junto aos estudantes dos diferentes centros
da Ufes com relação às ações sustentáveis praticadas (ou não) nos campi de Maruípe e
Goiabeiras.  Logo,  foram  entrevistados  80  estudantes,  sendo  10  de  cada  centro
universitário  e  realizada  a  análise  do  Discurso  do  Sujeito  Coletivo  (DSC),  como
metodologia, tendo como instrumento um questionário elaborado mediante conhecimento
prévio dos programas de sustentabilidade existentes nos campi. Os resultados mostram
que não há uma opinião geral sobre o conceito de sustentabilidade, nem dentro do próprio
campus, nem dentro de cada centro. Verificou-se que apesar de metade dos estudantes
afirmarem  que  realizam  práticas  sustentáveis  dentro  da  universidade,  estas  não  se
associam  aos  projetos  existentes  nos  campi.  Além  disso,  80%  dos  estudantes
entrevistados  afirmarem  não  ter  conhecimento  das  práticas  ou  ações  sustentáveis
realizadas na Ufes. Entretanto, quando apresentados a uma lista de projetos existentes,
86,25% afirmaram conhecer o Projeto das Canecas Duráveis, utilizadas no Restaurante
Universitário.  A  maior  parte  dos  estudantes  entrevistados  acredita  que  as  práticas
realizadas  na  Ufes  ou  no  seu  departamento  não  são  sustentáveis.  Também  houve
estudantes que, por não conhecer as práticas existentes, não tinham condições de fazer
uma avaliação com relação à sua sustentabilidade (ou não). Os resultados encontrados
apontam  para  a  necessidade  de  amplas  discussões  sobre  o  assunto  dentro  da
universidade, buscando difundir o conceito de sustentabilidade por toda a comunidade
universitária e divulgar os projetos e ações existentes na Ufes, de forma a conscientizar
os estudantes sobre a importância do assunto e da maneira correta de agir diante das
particularidades de cada projeto. Nos dias atuais, empresas, governos, escolas e demais
pessoas da sociedade de uma maneira geral, incluíram mais um item em sua lista de
preocupações: as questões socioambientais. Nesse contexto, percebemos a necessidade
de compreender quais sentidos são produzidos junto aos alunos dos diferentes centros da
Ufes com relação às ações sustentáveis praticadas (ou não) nos  campi de Maruípe e
Goiabeiras,  uma  vez  que,  a  produção  de  sentidos  auxilia  na  compreensão  das
interrelações  entre  o  ser  humano  e  o  ambiente,  suas  expectativas,  satisfações  e
insatisfações, julgamentos e condutas. 
 
Palavras-chave: Educação ambiental. Sustentabilidade. Universidade sustentável. 
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PRESERVAÇÃO DE NASCENTES QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE IBATIBA /ES

HUGO SCUSSULIM CAMPOS DE AQUINO1*; STEPHANIE KELLY LOPES GONZAGA1;
VANESSA TOLEDO GONÇALVES1; JULIANA SANTIAGO2; ANTÔNIO CARDOSO3.

1. Instituto Federal do Espírito Santo 
2. Faculdade do Futuro

3. Universidade Federal do Espirito Santo
*Email: hugo_scussulim92@hotmail.com

A água é um dos principais recursos naturais para a sobrevivência humana. Com isso
cresce, a cada dia, a preocupação com a preservação e proteção das nascentes. Devido
a essa questão, foi realizada uma pesquisa no município de Ibatiba/ES, com objetivo de
determinar o grau de risco quanto à preservação das nascentes que abastecem de água
o município. Durante a pesquisa, identificou-se um total de 20 nascentes usando uma
metodologia  de abordagem qualitativa e de alcance descritivo,  sendo necessária uma
pesquisa de campo. Foram realizadas visitas técnicas em propriedades rurais onde as
nascentes  se  localizam,  com  objetivo  de  identificar  as  condições  em  que  elas  se
encontram.  Além da pesquisa de campo,  para a fundamentação teórica da pesquisa,
foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros  e artigos científicos  publicados na
internet,  a  fim  de  determinar  critérios  de  análise  de  risco  quanto  à  preservação. As
nascentes foram analisadas de acordo com os seguintes critérios: localização, facilidade
de  acesso,  a  quantidade  de  mata  nativa  protetora,  o  tipo  de  cultura  realizado  nas
propriedades, a presença de resíduos sólidos, a existência de infraestrutura de proteção
física, a incidência de animais domésticos e a posição em que elas se encontram no
relevo. Os dados coletados de cada nascente foram totalizados para determinar o grau de
risco quanto à sua preservação. Como resultado, do total de 20 nascentes pesquisadas,
encontrou-se 9 em bom estado de preservação, 7 em condições médias e 4 em situações
críticas,  ou  seja,  a  grande  maioria  das  nascentes  estão  em  boas  condições  de
preservação.  Além da coleta e análise dos dados,  foi  feita  uma ação educativa,  uma
palestra na E.E.E.F.M Prof.ª Maria Trindade de Oliveira, localizada no próprio município,
aberta  a  questionamentos  dos  alunos  para  que  pudessem  sanar  dúvidas  e  também
ampliar  o  interesse no assunto,  em prol  de  conscientizá-los a desenvolver  práticas  e
estratégias de proteção e de preservação às nascentes, como o plantio de mudas nativas
nas suas proximidades, entre outras ações.

Palavras-chave: Nascentes. Preservação. Riscos. 
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REUSO DE ÁGUA DURANTE O PROCESSAMENTO POR VIA ÚMIDA DO CAFÉ

JOÃO PAULO PEREIRA MARCATE1*;  RAFAEL NOBRE GALVÃO1;  MAICO TEODORO
SILVA1; WELITON BARBOSA AQUINO1; ALDEMAR POLONINI MORELI1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo
*E-mail: joaopaulomarcate@hotmail.com

A água é um dos recursos mais envolvidos em todas as etapas do processamento de café
por  via  úmida,  gerando  efluentes  ricos  em  materiais  orgânicos  e  inorgânicos  em
quantidades significativas. Esse efluente, denominado de água do processamento do café
(APC), tem sua aplicação por Leis, Resoluções e Instruções Normativas, estabelecendo
procedimentos visando legitimar a atividade em seus aspectos ambientais e proibindo o
descarte diretamente em corpos receptores, sem tratamento adequado, por entender que
este  efluente  é  um  poluente  em  potencial.  O  descarte  ou  disposição  dos  resíduos
orgânicos oriundos do processo via  úmida é um dos principais  problemas do setor  e
requer das organizações cafeeiras e de pesquisa a elaboração de planejamentos e a
adoção  de  práticas  de  gestão,  com vistas  ao  uso  eficiente  da  água,  à  aplicação  de
técnicas para redução e melhoria da qualidade do efluente gerado. Entre as diretrizes
para gestão de efluentes, a Resolução Nº 430, de 13 de maio de 2011 estabelece que
fontes de potencial ou efetivamente poluidoras dos recursos hídricos deverão empregar
esforços com vistas ao uso eficiente da água, à aplicação de técnicas para redução da
geração  e  melhoria  da  qualidade  de  efluentes  gerados  e  sempre  que  possível  e
adequado,  proceder  à  reutilização.  Além disto,  com os  baixos  índices  de  chuva  dos
últimos anos, a implantação de novas tecnologias de reúso de água se tornou cada vez
mais necessário, podendo o produtor reutilizar a mesma por vários dias, sem afetar a
qualidade sensorial do café e ainda, reusar o efluente na fertirrigação de plantas. Nos
últimos anos, o Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Venda Nova do Imigrante
através  do  Laboratório  de  Análise  e  Pesquisa  em  Café  (LAPC),  tem  auxiliado  os
produtores  que solicitam apoio,  levando informações e  capacitando-os para  a  melhor
gestão  do  seu  negócio. O  objetivo  da  ação  de  extensão  é  a  implantação  de  novas
unidades de reúso de APC na região a partir do modelo de caixas de decantação, para
que possa se tornar uma referência no uso dessa prática consciente e sustentável. Há
uma diminuição considerável do gasto de água no processamento e ainda, por ser rica
em materiais orgânicos e inorgânicos, a prática do reúso, através da fertirrigação, é uma
técnica que traz benefícios a planta e economia para o produtor. 

Palavras-chave: Café. Gestão da água. Meio ambiente.
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REVITALIZAÇÃO  DO  AMBIENTE  EXTRA-SALA  DE  AULA  DO  EMEF  “BAIRRO
COLUMBIA”: PROJETO “PLANTAS QUE CURAM”

JOSILENE  MAULAZ  PEREIRA1*;  GISLENE  DE  PAULA  DIAS  FERREIRA1;  INGRID
ARAÚJO  DOS  SANTOS1;  SIRLENE  TOREZANI  CESÁRIO1;  TAÍS  LOUREIRO  DE
LAZARI1; FLÁVIA NASCIMENTO RIBEIRO1.

1.Instituto Federal de Educação, Campus Itapina
E-mail: zaluam2@outlook.com

O  presente  projeto  nasce  da  experiência  do  componente  Estágio  Curricular
Supervisionado  do  Curso  de  Licenciatura  em  Pedagogia  a  partir  das  vivências
pedagógicas realizadas na Escola Municipal de Ensino Fundamental “Bairro Colúmbia”
(EMEF  “Bairro  Colúmbia),  localizada  no  município  de  Colatina/ES.  A  reflexão  das
atividades pedagógicas desenvolvidas no âmbito do Projeto “Plantas que Curam”, com
enfoque na revitalização do ambiente extra-sala de aula, na condição de uma estrutura
deficitária de flores e plantas medicinais foi o ponto de partida da proposta. O objetivo do
projeto é criar  na escola uma área verde para que todos se sintam responsáveis no
plantio e manutenção da área. O espaço transformado contribuirá para o desenvolvimento
do  processo  de  ensino  e  aprendizagem  dos  estudantes.  Para  isso,  os  participantes
revitalizarão o meio ambiente escolar, criarão canteiros com pneus coloridos, com plantas
medicinais, ornamentais e flores. Além disso, observarão de que forma as práticas de
jardinagem e de preparo da horta influenciam no educativo. Ademais, pretende-se ampliar
a temática e incluir a horta como proposta educativa. Cabe destacar que este projeto
emergiu a partir do componente curricular “Estágio Supervisionado”, porém, a motivação
principal, foi para o atendimento de uma demanda da comunidade escolar, uma vez que o
espaço físico da unidade de ensino é adequado e, em outro tempo recente, a escola já
tinha desenvolvido um projeto de jardinagem e horta. Logo, a fim de priorizar o impacto
social e educacional na escola é que foi pensado o Projeto “Plantas que Curam”. 

Palavras-chave: Educação. Plantas medicinais. Ensino-aprendizagem.
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SALA VERDE “CAPARAÓ”: UM ESPAÇO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

ARTHUR GOMES1*; ARNALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO1; ELISA CANUTA
DA SILVA SANTOS1; MARDEM RIBEIRO ROCHA BARBOSA1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Ibatiba
*E-mail: arthurgomes868@gmail.com 

O  programa  de  educação  ambiental  desenvolvido  pelo  espaço  educador  Sala  Verde
“Caparaó”, tem como objetivo  desenvolver atividades de educação ambiental visando o
desenvolvimento de ações relacionadas à questão ambiental, principalmente no contexto
local e regional, bem como a realização de atividades de cunho social e cultural, de forma
interdisciplinar e integrada,  num processo de valorização,  recuperação,  enriquecimento,
ampliação e manutenção dos recursos naturais como busca de melhor qualidade de vida
no  processo de ensino-aprendizagem  que  permitam  aos  participantes  adquirir
conhecimentos, valores e atitudes que contribuam para o alcance da sustentabilidade na
região do Caparaó. As ações foram iniciadas em 2014, todas sempre com o foco nos
temas socioambientais. As atuações não ficaram restritas somente ao público interno do
campus, mas se expandiram a outras cidades como Brejetuba, Muniz Freire, Alegre e
Ibitirama. O projeto conta com parcerias externas como o Ministério do Meio Ambiente, a
Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Ibatiba, também contamos com a
pareceria da Escola Família Agrícola de Ibitirama – EFA. Dentre algumas ações podemos
citar a participação na Feira do Verde promovida pela Prefeitura de Ibatiba, exibição de
vídeos da mostra Circuito Tela Verde, promoção da Semana de Alimentos Orgânicos e
debate sobre temas como uso da água promovendo o Dia Mundial da Água. Dessa forma,
o programa vem buscando se consolidar, criando novas parcerias e traçando metas para
divulgar o conhecimento ambiental por meio da Educação Ambiental em nossa região,
ação essa que será consolidada com a revisão do projeto político pedagógico. O Projeto
Sala Verde vem conseguindo alcançar  seus objetivos,  superando percalços e sempre
buscando evoluir em seus trabalhos, mas com a consciência que o trabalho deve ser
coletivo.

Palavras-chave: Educação ambiental. Sala Verde. Sustentabilidade.
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2017: POLUIÇÃO MARINHA E RESÍDUOS SÓLIDOS

CÁSSIA SILVEIRA FIM1; NATÁLIA CARRIÇO PAULO1; SUZANA FERNANDES BASTOS1;
FABRÍCIO RIBEIRO TITO ROSA1; THIAGO HOLANDA BASÍLIO1.

1. Instituto Federal do Espírito Santos, Campus Piúma
*E-mail: cassiafim@hotmail.com

O dia mundial do meio ambiente é comemorado todo dia 5 de junho, estabelecido em
Estocolmo no ano de 1972 e instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). A
partir daí foi iniciada uma mudança no modo de ver e tratar as questões ambientais ao
redor do mundo, além de serem estabelecidos princípios para orientar a política ambiental
em todo o planeta que se estende até os dias atuais. Em Piúma, litoral sul capixaba,
existem  diversas  ilhas  costeiras  e  belas  praias  que  são  locais  de  grande  visitação
turística, principalmente no verão e como consequência desta atividade ocorre grande
acúmulo de resíduos sólidos destinados inadequadamente,  principalmente na faixa de
praia onde são depositados muitos detritos pela ação das ondas, com ajuda das correntes
marinhas.  A partir  disto,  a  Semana  do  Meio  Ambiente  de  2017  teve  como  objetivo
sensibilizar  estudantes,  professores  e  a  comunidade  sobre  os  graves  problemas  da
poluição  marinha  e  principalmente  da  destinação  incorreta  de  resíduos  sólidos.  As
atividades foram divididas entre os dias 02, 03 e 05 de junho de 2017. No dia 02, foi
realizada a coleta seletiva de resíduos nas praias e ilhas do município, com a participação
de 192 pessoas em sua maioria  estudantes da rede municipal  e  estadual  de ensino.
Foram  divididas  sete  equipes  e  posteriormente  designados  os  pontos  de  coleta  e
estabelecido  um  horário  prévio  de  uma  hora  de  coleta,  resultando  em  um  total  de
aproximadamente 180 kg de resíduos. No sábado, dia 03, houve a realização de diversas
oficinas como: horta urbana; artesanato com conchas; brinquedos sustentáveis; sabão
ecológico;  aproveitamento  de  embalagens;  sensibilização  ambiental;  arte,  cultura  e
natureza; e contou com um público de 212 pessoas. Já no dia 05 foram realizadas duas
marchas pelo meio ambiente, uma no período matutino e outra no período vespertino
onde a saída deu-se do Instituto, passando pelas ruas do centro da cidade e das peixarias
e retornando ao Ifes para o encerramento da semana. Esta atividade contou com um
público de 235 pessoas. Os resultados obtidos foram plenamente satisfatórios, desde a
participação do público interno quanto externo do Ifes. Com o empenho de todos nas
atividades, o que levou todos à reflexão da necessidade de repensar e vigiar as atitudes
tomadas diariamente para a efetivação de uma vida sustentável, sobretudo no município
de Piúma/ES.

Palavras-chave: Conservação. Educação ambiental. Meio ambiente. Sensibilização.
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“SEMEANDO IDEIAS COLHENDO RESULTADOS”: A ESCOLA COOPEDUCAR COMO
REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

TIAGO ALTOÉ1*; JOSÉ ADELSO VIÇOSI1.

1. Centro de Educação e Cultura “Saber” – Coopeducar, Venda Nova do Imigrante
*E-mail: tiagoaltoe@hotmail.com

É crescente a preocupação da sociedade sobre as questões ambientais, visto que é cada
vez  mais  perceptível  os  desastres  e  desequilíbrios  ambientais  causadas  pela  ação
antrópica ao meio ambiente. A Educação Ambiental apresenta-se como alternativa frente
a este cenário, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico com base nos princípios
da sustentabilidade.  Neste sentido,  a escola Centro de Educação e Cultura “Saber”  -
Coopeducar, localizada no município de Venda Nova do Imigrante/ES, preocupada com
as questões relativas ao meio ambiente, implantou o projeto “Semeando Ideias. Colhendo
Resultados”,  sendo  este  um  programa  permanente,  conectivo,  interdisciplinar  e  que
envolve  todos  os  alunos  da  escola,  que  abrange  a  educação  infantil,  o  ensino
fundamental e o ensino médio. O programa tem por objetivo oferecer aos alunos e toda
comunidade escolar a formação de uma consciência ambiental  crítica,  voltada para a
cidadania e para proteção do meio ambiente, o que torna a escola um pólo de boas
práticas  ambientais.  Para  tanto,  a  escola  utiliza-se  de  uma  diversidade  enorme  de
projetos e ações relacionados com a temática ambiental. Podemos citar a coleta seletiva,
a compostagem, o minhocário, a horta orgânica, a aquaponia, a produção de mudas de
árvores e ações de reflorestamentos, a realização de palestras e caminhadas ecológicas,
a captação de água de chuva, a trilha sensitiva, o aquecedor hidráulico solar, entre outros.
Além disso, a escola conta ainda com uma estação própria de geração de energia elétrica
solar, através do sistema de placas fotovoltaicas. Com tantas possibilidades de estudos,
além da participação direta dos alunos nos projetos, os professores usam dos mesmos
para  exemplificar  as  aulas  e  conteúdo  das  disciplinas.  Desta  forma,  o  programa
proporciona aos estudantes  o  contato  direto  com  a  prática  ambiental,  o  acesso  a
informações importantes relacionadas ao meio ambiente e uma reflexão crítica a respeito
da relação do ser humano com o planeta. Conclui-se que, com o programa, a Coopeducar
contribui  para a construção de uma sociedade mais sustentável  e responsável  com o
meio ambiente, além da formação de crianças e jovens preocupados com as  questões
sociais, de cidadania e da importância da sustentabilidade.

Palavras-chave: Educação ambiental. Meio ambiente. Sustentabilidade. 
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SISTEMA  DE  MELHORIA  SANITÁRIA  DE  RESIDÊNCIAS  NA  ZONA  RURAL  DE
IBATIBA

ADÉLIA  ROSA  DE  SOUZA1*;  FLAVIO  MENDES  DIAS1;  HALINE  LEITE  TRINDADE
ALCURE1;  JONATHAN  BARBOSA  DA  SILVA1;  PATRÍCIA  TORRES  DE  SOUZA
CARDOSO1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Ibatiba
*E-mail: adelia.engcivil@gmail.com

O objetivo  deste  estudo é  abordar  os  aspectos  gerais  e  benefícios  da  instalação  do
sistema sanitário para tratamento do esgotamento domiciliar. O sistema é composto por
fossas sépticas, filtro anaeróbico e sumidouro visando garantir a melhoria de águas dos
córregos e nascentes onde é feito a disposição desses resíduos. Tendo como objetivo
específico analisar  e  quantificar  os impactos da implantação do sistema. A Fundação
Nacional da Saúde – FUNASA disponibilizou para algumas cidades do interior, um recurso
destinado ao tratamento de esgoto domiciliar da zona rural. Ibatiba que é uma cidade de
interior  a  qual  não  tem  nenhum  tipo  de  tratamento  para  casas  da  zona  rural,  foi
contemplado com o benefício.  O valor destinado neste repasse foi  convertido em 137
conjuntos de saneamento para melhorias sanitárias. O programa de Saneamento Rural foi
destinado para os córregos Floresta, Rodrigues e Cafarnaum. O fator determinante para a
escolha destes locais foi por serem as bacias hídricas que alimentam a captação de água
do município de Ibatiba feita pela Cesan. A metodologia usada para abordar o assunto,
trata-se de um estudo de caso de caráter misto,  ou seja,  quantitativo e qualitativo.  A
unidade de tratamento recebe todos os efluentes da residência. A fossa é o estágio inicial
que armazena todos os resíduos retendo a parte sólida e liberando a parte líquida para o
filtro anaeróbico, que por sua vez, faz a filtragem dos efluentes líquidos lançando-os para
ser disperso no solo através do sumidouro. Assim, garante a absorção de um efluente
tratado nos lençóis freáticos. A obra de implantação se encontra na sua fase inicial com
pouco mais de 50 unidades executadas. Com isso, esperamos alcançar vários objetivos
dentre eles a melhoria na qualidade da água dos córregos e nascentes do município.
Além disso, pretende-se diminuir os casos de doenças causadas pelo consumo de águas
contaminadas  por  fezes  humanas  ou  animais.  Devido  ao  programa  ainda  estar  em
andamento com previsão de término para novembro do corrente ano, ainda não podemos
avaliar parâmetros de melhorias que o sistema vai proporcionar para toda a comunidade.

Palavras-chave:  Melhoria sanitária. Preservação de córregos e nascentes. Tratamento
de efluentes.
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TRILHA ECOLÓGICA NA ILHA DO GAMBÁ – PIÚMA/ES: SENTIMENTOS DURANTE
UMA ATIVIDADE EM AMBIENTE NATURAL

SUZANA FERNANDES BASTOS1*; CÁSSIA SILVEIRA FIM1; NATÁLIA CARRIÇO PAULO1;
THIAGO HOLANDA BASÍLIO1; FABRÍCIO RIBEIRO TITO ROSA1.

1. Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Piúma
*E-mail: suzanafernandesbastos@gmail.com

O Núcleo de Educação Ambiental do Ifes Campus Piúma realizou, como parte do projeto
Jovens Protetores Ambientais, uma trilha ecológica com 16 alunos do 9º ano da Escola
Municipal “Manoel dos Santos Pedroza”. Inicialmente foram promovidos três encontros
quinzenais com conteúdo teórico, jogos e dinâmicas para apresentação dos ambientes
naturais de Piúma e sensibilização acerca dos impactos ambientais. A trilha ecológica foi
realizada na Ilha do Gambá, visitando os diferentes ambientes do local, durante o quarto
encontro.  Ao  final  aplicou-se  um questionário  para  investigar  como os  estudantes  se
sentiram durante a atividade. Respondendo à primeira pergunta, “Você achou o ambiente
dentro da mata confortável ou desconfortável, por quê?”, seis alunos disseram que se
sentiram confortáveis durante a trilha, justificando o fato de gostar da natureza, achar o
ambiente  bonito  e  a  possibilidade  de  aprender  coisas  novas.  Os  10  alunos  que  se
sentiram desconfortáveis  apresentaram reclamações  sobre  a  presença  de  mato  e  de
mosquitos na trilha. Quanto à segunda pergunta, “Durante a trilha você se sentiu com ou
sem medo, por quê?”, apenas um aluno sentiu medo, dizendo que poderia ter pessoas
fazendo algo estranho no local.  Algumas justificativas apresentadas pelo restante dos
alunos foram: “tudo é tranquilo”, “Estavam todos juntos”, “por que é um ambiente natural”.
Na terceira pergunta,  “Você achou o ambiente da Ilha do Gambá: feio ou bonito,  por
quê?”, onze alunos acharam o ambiente bonito, tendo como justificativas: “Parece que
estamos em outro mundo”; “Por que é um ambiente natural”; “Árvores e flores bonitas e a
vista para o mar”. Já os outros cinco alunos ressaltaram os impactos ambientais do local
como  justificativa  para  considerar  o  ambiente  feio.  Na  quarta  pergunta,  “Algo  te
incomodou durante a trilha:  sim ou não,  o quê?”,  10 alunos responderam sim, sendo
mosquitos, resíduos sólidos e matos com espinhos as principais justificativas. Na última
pergunta, “Como você se sentiu durante a trilha?”,  o sentimento mais destacado foi  a
felicidade, sendo a presença em um ambiente natural, estar entre amigos e adquirir novos
conhecimentos  as  principais  justificativas.  Atividades  de  Educação  Ambiental
desenvolvidas em ambientes naturais podem favorecer a aprendizagem e sensibilização,
pois, além do caráter prático, despertam emoções favoráveis como a felicidade e prazer
de estar em um ambiente diferente. No entanto,  deve-se tomar cuidado para evitar o
despertar de sentimentos indesejáveis durante a atividade, como medo e desconforto,
que podem atrapalhar a experiência pessoal do estudante.

Palavras-chave: Aula de campo. Educação ambiental. Emoções. Sensibilização. 
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