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A DISCIPLINA MORFOLOGIA VEGETAL NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – UERR NO 
PERÍODO DE 2007 A 2011 

 

OLIVEIRA, Rodrigo Leonardo Costa de
*
.  

rodrigo@uerr.edu.br; Núcleo de pesquisa em educação em Ensino de Ciências e Matemática-  NUPECEM-UERR 

 

Palavras-chave: Ensino de Botânica, Análise de disciplina, Perfil do professor. 

Introdução 

A disciplina Botânica I do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Roraima 

(UERR) desempenha importante papel introdutório na 

atual estrutura curricular.  Com conteúdo de morfologia 

vegetal,  é essencial para o acompanhamento do curso, 

uma vez que é pré-requisito para as disciplinas Botânica II 

(Sistemática) e III (Fisiologia). A disciplina compreende 72 

horas divididas entre Anatomia e Organografia, ambas 

com 36 horas do programa (UERR- Coordenacão de 

Ciências Biológicas). 

Neste enfoque, esta análise busca compreender o ensino 

desta disciplina, descrever o desenvolvimento da disciplina 

no período de 2007 a 2011 e buscar reflexões diante da 

necessidade  de reformular a estrutura curricular do Curso 

de Ciências Biológicas. 

Material e Métodos 

Foram analisados os diários de classe da disciplina 

Botânica I, ofertadas no período de 2007 a 2011 no Curso 

de Ciências Biológicas no Campus Boa Vista e no Núcleo 

Mucajaí da UERR. Em cada diário de classe foram 

analisados: O perfil do professor (formação acadêmica e 

tempo de ensino), e seu vínculo com a Instituição, a 

totalização do conteúdo da disciplina e  se seus objetivos 

foram atingidos conforme o programa da disciplina (aulas 

práticas compatíveis às teóricas, frequência dos alunos,  

número de alunos matriculados, aprovados por média e 

após o exame final,  reprovados por nota e por falta, e 

notas gerais por turma). 

Para análise, os dados foram agrupados em três unidades 

de análise:  o perfil do professor  (VALSECCHI,  2004),  

conteúdo trabalhado e média das unidades trabalhadas. 

Resultados e Discussão 

Os resultados mostraram que os professores envolvidos 

na disciplina não apresentam  titulação de doutorado na 

área de Botânica, são formados em Licenciatura em 

Ciências Biológicas há menos de dez anos, tempo que 

condiz com a experiência em ensino. Das cinco turmas 

avaliadas, quatro professores são do quadro efetivo da 

Instituição. Assim, os resultados aqui obtidos podem estar 

relacionados com a qualificação dos professores e com o 

pouco tempo de experiência de atuação no ensino. 

Quanto ao conteúdo trabalhado, todas as turmas o 

totalizaram no período previsto, embora as duas primeiras 

turmas não terem seguido o estabelecido no conteúdo 

programático em cada unidade. Em apenas duas turmas 

houveram aulas práticas condizentes com às teóricas, 

mas não apresentaram carga-horária suficiente para o  

 

conteúdo de Anatomia, devido à falta de estruturação 

laboratorial. As duas primeiras turmas não tiveram aulas 

práticas por falta de estrutura para atender às aulas de 

todo o conteúdo. Desta forma, ressaltamos a importância 

de se investir na estrutura laboratorial e cumprimento da 

carga horária destinada às atividades práticas. 

Quanto às médias das unidades mostraram diferenças 

interessantes. A turma que não apresentou aulas práticas 

obteve a maior média de notas nas três unidades 

trabalhadas, de  90,9;  97 e  89,7. Esta mesma turma  foi a 

única que não teve professor do quadro efetivo da 

Instituição e que só apresentou um aluno reprovado por 

falta. Por outro lado, a turma que obteve maior número de 

aulas práticas no conteúdo de Organografia apresentou a 

menor média de notas nas três unidades, sendo  43,3; 

32,5 e  35,8, além da  segunda maior média de faltas 

(18,5). A mais faltosa foi a terceira  turma das cinco turmas 

analisadas (19,2). Aqui destacamos incompatibilidades. 

Desta forma, ratificamos a qualificação do profissional na 

instituição, como também maior comprometimento dos 

alunos com a disciplina. 

Os resultados até aqui obtidos poderiam ser melhor 

discutidos se forem realizadas entrevistas com os 

professores e alunos envolvidos para que assim 

possamos perceber questões mais específicas dentro de 

cada unidade trabalhada, e desenvolver atividades que 

contextualizem o processo ensino-aprendizagem. 

 

Conclusões 

De acordo com os resultados, percebemos a necessidade 

de um melhor desenvolvimento e acompanhamento da 

disciplina, mediante a compatibilização das aulas teóricas 

às práticas e também das cargas horárias, frequência dos 

alunos e qualificação profissional. 
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À Coordenação do Curso de Ciências Biológicas – UERR, 
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A EQUIDADE NO SUBSISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA: uma análise da 
aplicabilidade do conceito de Amartya Sen ao modelo de saúde indígena brasileiro 
 

ARAUJO, João Luiz Pereira de
1
; JOAQUIM, Ana Paula

2
 

 
1. Acadêmico do 9º semestre do curso de direito da Universidade Estadual de Roraima. joao.lpa@hotmail.com; 2. Professora 
Mestre do curso de direito da Universidade Estadual de Roraima.  
 
Palavras-chave: direito das minorias, justiça, equidade, saúde indígena 

Introdução 

O Brasil adota um modelo de assistência à saúde dos 
povos indígenas que visa a reconhecer suas 
singularidades, costumes e hábitos culturais, por meio da 
Lei nº 9.836/99, que acrescenta dispositivos à Lei nº 
8.080/90, instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, SASISUS, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde, SUS. 
O SASISUS foi instituído garantindo aos povos indígenas o 
acesso universal à saúde de acordo com as diretrizes do 
SUS. Todavia, este acesso se configura como uma via 
diferenciada, onde se considera a diversidade social, 
cultural, geográfica, histórica e política dos povos 
indígenas (BRASIL, 2002), de modo a favorecer os 
serviços de saúde prestados a essa população. 
O SASISUS inovou na divisão espacial dos serviços de 
promoção, prevenção e assistência à saúde, definindo o 
Distrito Sanitário Especial Indígena, DSEI, como uma 
organização de serviço voltada para o espaço etnocultural 
dinâmico, geográfico, populacional, administrativo bem 
delimitado, que contempla um conjunto de atividades 
técnicas. 
Tais disposições legislativas buscam viabilizar a execução 
das ações de saúde no território indígena, de modo a 
priorizar as idiossincrasias do usuário indígena. Parece-
nos aqui que o próprio legislador norteou-se por um 
conceito de equidade, pois admitiu a necessidade de que a 
regra existente seja adaptada à situação concreta, 
observando-se os critérios de justiça e igualdade.  
Ocorre que, desde Aristóteles podemos perceber uma 
consubstanci   te s o e tre   justi    o o igualdade e 
como equidade, o que justifi  ri  e   ert   edid  u  
tr t  e to desigu   poder ser def  gr do p r   orrigir 
i justi  s. Isso se repete e  R w s, de u   for   disti t , 
mas também permissiva às diferenças. E est    u   
quest o- h ve     o te por  eid de, u   vez que o 
de  te   er   d  p rid de e d  justi   repous , e    ti   
    ise, so re  o o tor  r iguais pesso s que s o 
intrinsecamente diferentes.  
Diante da aporia conceitual   u      -    r        o 
p ss ve  de si p es reso u  o di   ti  , surge  outr s 
fro teir s p r    dis uss o d  justi   –  o prese te   so, 
 rti u  d    quest o s  it ri  i d ge   –   p rtir de  ov s 
 od  id des de i  orpor   o d  difere     o    go d  
igualdade.  
Neste di p s o, p re e- os que o  egis  dor se uti izou d  
 o tri ui  o de A  rty  Se   um dos criadores do Índice 
de Desenvolvimento Humano – IDH, que vem sendo 
usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas 
como indicador de desenvolvimento no seu relatório anual) 
ao estabelecer que o SUS comportaria um subsistema de 
atenção à saúde dos povos indígenas, garantindo um 
acesso diferenciado à atenção primária em saúde. 
Até mesmo porque o modelo do autor indiano se coloca 
como relevante diferencial, ao preconizar uma igualdade 
(complexa) de oportunidades,   p rtir d    r  teriz   o e 

de i it   o d s capacidades e dos funcionamentos, 
considerando o reconhecimento de identidades como fator 
necessário para se concretizar o ideal de justiça. 

  

Objetivos 

O presente trabalho tem por objetivo averiguar a 
aplicabilidade da teoria da equidade formulada por 
Amartya Sen no modelo brasileiro de atenção à saúde dos 
povos indígenas. 
Para tanto, traça-se como objetivos específicos: [a] realizar 
estudo comparativo das teorias de Aristóteles, John Rawls 
e Amartya Sen; [b] identificar, na atual política de atenção 
à saúde dos povos indígenas, o elemento de 
reconhecimento da identidade do usuário indígena; e [c] 
analisar a equidade como pressuposto da justiça no direito 
de minorias.  

Material e Métodos 
 

Nesta pesquisa será utilizada a abordagem dedutiva 
acerca da aplicabilidade, no âmbito do Subsistema de 
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas do Sistema Único 
de Saúde brasileiro, do conceito de equidade formulado 
por Amartya Sen. 

No intuito de construir o texto a ser apresentado como 
Trabalho de Conclusão de Curso, será utilizada revisão 
bibliográfica; coleta de jurisprudência; análise de conteúdo 
de argumentos jurisprudenciais como técnicas para a 
coleta de dados e para a posterior análise da 
comprovação da hipótese aqui levantada, a saber: a 
aplicabilidade do conceito de equidade de Amartya Sen ao 
modelo de saúde indígena adotado no Brasil.  

Resultados 

Os resultados ainda não são conclusivos, pois a pesquisa 
ainda está em andamento.  

___________________ 
BRASIL. FUNASA – Fundação Nacional de Saúde. Política Nacional de 

Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, 2 ed. Brasília, 2002. 
 

SEN, Amartya. The idea of justice. Cambridge, MA: The Belknap press of 
Harvard University Press, 2009. 497 

mailto:joao.lpa@hotmail.com


   VIII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR   

 

              Rua Sete de Setembro, 231 – sala 202 – Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista –                     
Roraima. Telefone: (95) 2121-0955. Email: nupecem.uerr@gmail.com 

12 

A INFLUÊNCIA DO ESPORTE NA VIOLÊNCIA E INDISCIPLINA ESCOLAR 
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Palavras-chave: PIBID, violência escolar, educação física  

Introdução 

Percebe-se que a violência nos dias atuais é considerada 
uma das maiores preocupações da sociedade, afeta 
praticamente todas as pessoas independente da classe 
social a que pertencem, causando medo, angustia, e uma 
sensação de impotência frente a tantas ocorrências. A 
escola também é alvo da violência, o que acaba 
comprometendo sua identidade, pois ao mesmo tempo em 
que é considerado um local de aprendizagem de valores, 
do exercício da cidadania, da ética e da razão, é noticiada 
como lugar de incivilidades, brigas, invasões, depredações 
e até mortes (ORTEGA; DEL REY, 2002).  
Os projetos esportivos, de acordo com Long (2002), têm 
sido empregados como instrumentos de auxilio para o 
enfrentamento de diferentes problemas sociais e 
econômicos, principalmente quando direcionados aos 
públicos mais necessitados e socialmente excluídos.  
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
– PIBID/CAPES, atende aproximadamente 123 escolares 
distribuídos nas oficinas de TÊNIS DE MESA, FUTSAL, 
VOLEIBOL E CAPOEIRA, realizadas três vezes na 
semana com carga horária de 6 horas semanais..  
Trata-se de escolares da Escola Estadual Maria de 
Lourdes Neves, situada em um bairro periférico com 
inúmeros problemas sociais como: miséria, desemprego, 
falta de saneamento básico, drogas, criminalidade e 
violência em geral.  
 

Material e Métodos 
 
Com o objetivo de interpretar o comportamento dos 
escolares em sala de aula, foi utilizada uma abordagem 
qualitativa, através de questionário fechado aplicado aos 9 
professores do turno vespertino da Escola Estadual Maria 
de Lourdes Neves. 

Resultados e Discussão 

Atráves dos questionários aplicados, chegou-se aos 

seguintes resultados da guia investigativa: 

Dos professores questionados, 100% atuam em sua área 

de formação.  

O segundo questionamento, 89% dos professores tem 

conhecimento do PIBID na escola e 11% desconhecem 

atuação do programa. A escola por ser de periferia e 

apresentar vários problemas sociais apresenta uma 

rotatividade de professores. 

A terceira questão abordava a capacidade dos professores 

em identificar os alunos que participantes do programa, 

desta forma, 78% tem conhecimento dos alunos 

participantes do programa e 12% não o tem.  

 

A quarta questão buscou verificar se os alunos do PIBID 

estão mais participativos nas aulas. 89% dos professores 

indicaram uma melhora na participação durante as aulas.  

A quinta questão demonstrou que 89% dos professores 

indicaram que os alunos atendidos pelo programa 

cooperam com as atividades propostas em sala de aula.  

Na sexta questão os professores deveriam identificar entre 

os itens (assiduidade, disciplina e pontualidade) no qual 

houve uma melhoria nos escolares. 22% informaram 

disciplina, 11% pontualidade, 11% assiduidade e 56% 

apontaram melhora nos três itens.  

A sétima questão demonstrou que 100% dos professores 

entrevistados desejam que o programa permaneça na 

escola. 

Conclusões 

Constatou-se que o esporte trouxe uma melhora 

satisfatória no comportamento dos alunos diante as aulas 

e durante os intervalos.  

O esporte quanto atividade física organizada é importante 

não só para o desenvolvimento físico e motor, mas 

também para o desenvolvimento social, a partir de suas 

regras e condições, os alunos do PIBID souberam e 

conseguiram compreender formas de relacionarem uns 

com os outros e também a se tornarem mais atentos aos 

processos de seu próprio comportamento. 

Agradecimento 
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Estadual Maria de Lourdes Neves, ,e a todas as pessoas 
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Palavras Chave: Luminescência; Ensino de Química; Experimentação. 

Introdução 

Atualmente muitas são as necessidades encontradas nas 

salas de aula, cada vez mais encontramos alunos 

desmotivados e com dificuldades de aprendizagem. No 

ensino de química estas dificuldades são relacionadas 

pelos estudantes, principalmente a falta de relação da 

teoria com a prática, o que torna a aprendizagem muitas 

vezes sem sentido (AMÈRICO et al 2008). Este trabalho 

justifica-se pela inserção de experimentos em sala que 

têm como objetivo inserir subsídios para que as aulas 

experimentais que abordem este tema sejam introduzidas 

e assim possam contribuir para uma aprendizagem mais 

significativa. Os experimentos voltados para este conteúdo 

provocam discussões que podem vir a facilitar a mediação 

do professor, tornando a estrutura da matéria um tópico 

mais interessante (NERY E FERNANDES, 2004).         

Material e Métodos 

O presente trabalho foi realizado inicialmente por meio de 

visita diagnóstica a Escola Estadual Presidente Tancredo 

Neves, onde foi possível identificar as fragilidades de 

aprendizagem dos alunos e estudado o experimento que 

poderiam ser apresentado. O experimento escolhido foi 

realizado para os alunos da 1ª série do ensino médio, pois 

o assunto estrutura atômica, mais precisamente o átomo 

de Bohr, costuma ser 

abordado neste período. Para 

o experimento foi construída 

uma caixa preta provida de luz 

negra para fornecer energia a 

alguns materiais com 

propriedades luminescentes, 

para que emitam a energia que 

absorvem na forma de luz (Figura 1).   Nesse experimento, 

foram usados materiais alternativos como, extrato da 

clorofila de vegetais, água tônica e comprimido do 

complexo B. Para avaliar o nível de conhecimento e de 

aprendizagem dos alunos, foi aplicado um questionário 

contendo 8 questões fechadas a 60 alunos.  As questões 

buscaram identificar o nível de conhecimentos existente e 

o nível de aprendizado obtido após a prática mediada. 

Após a coleta de dados, os mesmos foram tabulados e 

analisados.  

Resultados e Discussão 

    Mediante a visita diagnóstica foi observado que os 

alunos apresentavam grandes dificuldades na discussão 

do te   “ to o de Bohr” e   exp i    o d   u i es ê  i  

a partir destes conhecimentos. Ao analisar as respostas do 

questionário foi possível constatar o que já se havia 

observado na visita diagnóstica, que os alunos 

desconheciam aspectos relacionados ao efeito 

luminescente presentes em seu cotidiano, e que 73% dos 

alunos não tinham consciência da importância da 

luminescência e dos vários campos em que ela está 

presente, no entanto 93,4% responderam que o tema era 

interessante, mas que não entendiam muito sobre o 

assunto.  

    Cerca de 50% dos entrevistados responderam que após 

o experimento e as explicações dadas agora conseguem 

relacionar alguns elementos presentes no cotidiano com o 

fenômeno da luminescência. Ressalta-se ainda que 91,7 

acham que a aula prática contribuiu de alguma forma para 

seu aprendizado e 95% gostariam de ter aulas 

experimentais na escola, 81,7% conseguiram responder 

que o átomo absorve energia quando sai de seu estado 

fundamental, liberando esta energia na forma de luz, 

quando volta ao estado fundamental. 65% dos alunos 

identificaram que o modelo atômico que foi abordado foi o 

modelo de Bohr. 

Conclusões 

Durante a execução da atividade foi possível trabalhar, de 

forma prática e dinâmica o assunto em questão, fazendo 

relação com o cotidiano dos alunos. O tema luminescência 

influenciou positivamente na aprendizagem de conceitos 

químicos, tendo despertado a curiosidade e motivado os 

alunos a buscarem novos conhecimentos. Desta maneira 

é possível perceber que o ensino de química pode 

trabalhar temas relevantes e atuais, levando os alunos a 

refletir a existência da química em vários acontecimentos 

do dia-a-dia, contribuindo para a formação de cidadãos 

capazes de opinar sobre assuntos científicos. 
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Figura 1 – Experimento realizado. 
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A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NOS POVOS INDÍGENAS DE RORAIMA E SUAS 
RELAÇÕES COM A CULTURA E A SAÚDE 
 
*LEITE, Francisco Edson Pereira, MAGALHÂES, Aldecíria. 

professor.edsonleite@hotmail.com 

 

Palavras Chave: Cultura Corporal de Movimentos; Povos Indígenas Brasileiros  

Introdução 

A prática de exercícios físicos acompanha a humanidade 

desde os seus primórdios. Alguns estudos indicam que em 

épocas primitivas era uma questão de sobrevivência 

manter-se ativo e bem condicionado fisicamente. 

Obviamente que ocorreram mudanças consideráveis na 

sua realização ao longo dos anos, passando da atividade 

física com caráter utilitário e como forma de sobrevivência 

(nadar, pescar, correr, caçar) para a atividade física em 

forma de lazer, entretenimento, saúde e estética. 

Diante do exposto percebemos que existe uma lacuna 

quando nos referimos à cultura corporal de movimentos 

dos povos indígenas no Brasil, logo, qual a relação dos 

povos indígenas de Roraima com a cultura corporal de 

movimentos? 

À luz deste problema de pesquisa o presente estudo tem o 

objetivo de identificar a prática de exercícios físicos entre 

os povos indígenas e a sua relação com a cultura e a 

saúde. 

Material e Métodos 

Esta pesquisa tem um caráter qualitativo. Foi utilizado 

como método para coleta de dados a revisão bibliográfica 

na base scielo e também a pesquisa de campo por meio 

de questionário. 

Os sujeitos da pesquisa foram os estudantes do Instituto 

Insikiran da UFRR. Estes são professores nas 

comunidades indígenas de Boa Vista-RR e alunos do 

curso de graduação em Licenciatura Intercultural. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos com esta pesquisa nos mostram 

que a relação dos povos indígenas de Roraima com a 

cultura corporal de movimentos se dá em quatro 

instancias. 

A primeira delas refere-se ao caráter utilitário da atividade 

física, ou seja, por meio dos movimentos naturais que se 

manifestam nas relações cotidianas, nas atividades de 

caça, pesca e artesanato. 

A segunda instancia de relação está na manifestação 

cultural, especialmente nas danças, nos rituais e na 

(re)construção dos corpos. A terceira envolve a 

miscigenação cultural, especialmente nas escolas, mais 

especificamente nas aulas de educação física onde os 

alunos experimentam algumas práticas corporais como é o 

caso dos esportes, das ginásticas, das lutas e das danças. 

A quarta e última se dá nas atividades de lazer, nos 

momentos de descontração onde emergem as atividades  

 

de caráter puramente lúdico, como por exemplo, os 

banhos de rio. 

Conclusões 

Percebemos que na cultura indígena não se manifesta a 

necessidade de praticar exercícios físicos como atitude 

preventiva ou de manutenção na saúde. 

O que se evidencia é que para os povos indígenas é que 

por meio de sua cultura corporal de movimentos, a 

qualidade de vida e a saúde tornam-se uma mera 

consequência de uma vida plena e ativa e do respeito à 

natureza. 

 
_____________________________________ 
ALENCAR A Produção do Conhecimento sobre as Práticas Corporais 
Indígenas na Educação Física. 2007. Disponível em: 
<http://www.cbce.org.br/cd/resumos/068.pdf> acesso em 11 jul. 2012. 
 
BANKOFF, Antonia Dalla Pria; MARCHI NETO, Francisco Luiz de; 
CRUZ, Emerson M. da; MOREIRA, Sandro M. Estudo da aptidão física 
relacionada à saúde de grupos indígenas. Movimento & Percepção, 
Espírito Santo do Pinhal, SP, v. 7, n. 10, jan./jun. 2007 – ISSN 1679-
8678. 2007. 
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A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE ATIVIDADE CRIMINOSA PARA 
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS TIPIFICADA COMO CRIME DE LAVAGEM 
DE DINHEIRO 
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Palavras-chave: Atividade criminosa, honorários, lavagem de dinheiro. 

Introdução 

O crime de lavagem de dinheiro é regulamentado pela lei 

n. 9.613/98, com relevantes modificações realizadas 

através da lei n. 12.683/12, ampliando o leque de condutas 

criminosas de cujos recursos auferidos ensejarão na 

tipificação de tal crime. A presente análise debruça-se 

sobre as situações em que os honorários pagos aos 

defensores do réu são oriundos de recursos das atividades 

ilegais praticadas por este, sendo que, tal quantia deveria 

ser convertida em favor das vítimas, do Estado ou em 

projetos e obras de benefício coletivo. Não por outro 

motivo, é fácil constatar que é rentável advogar para 

criminosos que praticam o tráfico de drogas em razão da 

quantidade de capital que tal atividade gera. Ainda assim, 

mesmo saltando aos olhos que a verba utilizada provém 

de uma agressão à sociedade, estes recebem tais 

recursos, o que sob a análise do Art. 1o, § 1
o, 

II, da Lei de 

Lavagem de dinheiro, configuraria tal prática criminosa. 

Este versa que quem adquire, recebe, troca, negocia, dá 

ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, 

movimenta ou transfere bens provenientes de atividade 

criminosa incorre nas penas do tipo penal, e em nenhum 

dispositivo legal há imunidade nos casos de pagamentos 

ao advogado. Desta feita, o Código de Processo Penal 

apresenta medidas assecuratórias cabíveis a serem 

aplicadas pelo juiz, que são elas o sequestro, o arresto e a 

hipoteca legal, dispostas nos Art a fim de garantir o correto 

destino do produto do crime. Caso fique comprovado pelo 

defensor que os recursos são de atividade lícita, então o 

receberá. 

Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada através de Doutrina e legislação e 

feito através do método indutivo, partindo-se de um caso 

concreto para toda a situação jurídica envolvida. Sendo tal 

caso que despertou o interesse no assunto o pagamento 

realizado ao advogado e ex-ministro da justiça, Marcio 

Thomás Bastos, pelo bicheiro Carlinhos Cachoeira. Foi 

utilizada doutrina acerca das medidas assecuratórias 

cabíveis para a preservação dos bens e recursos, bem 

como um estudo da Lei de Lavagem de dinheiro. 

Resultados e Discussão 

A conclusão advinda de tal estudo beneficia claramente o 

interesse coletivo, principal lesado pela atividade 

criminosa, não sendo aceitável que a simples transferência 

a um defensor torne os valores captados um recurso legal, 

.A discussão gerada por tal entendimento do poder 

judiciário em assegurar os bens que é do Estado por  

 

 

direito é levantada por supostamente confrontar direito de 

defesa do réu, há os que defendam que tal ato configuraria 

um cerceamento de tal garantia, pois não permitiria ao réu 

a contratação do advogado que é de seu interesse, e há 

também outros que guerreiam que tal conduta violaria o 

dever de sigilo profissional do advogado pois A garantia  o 
direito constitutional de proteção ao sigilo profissional e a 

relação de confidencialidade entre o advogado e o cliente, 

que é norma essencial e inerente à advocacia, estão 

preservadas. Todavia, não é aceitável adotar tal 

posicionamento, pois a Constituição Federal assegura a 

justiça gratuita a quem necessitar, garantindo assim o seu 

direito ao contraditório e à ampla defesa, peças chaves do 

Estado Democrático de Direito. E sobre a violação do sigilo 

funcional, assim como qualquer outra norma, está 

encontra limites no interesse social, afronta clara no caso 

em questão. 

Conclusões 

Diante de tais informações apresentadas é possível 

chegar à conclusão de que permitir que um valor 

supostamente proveniente de atividade não permitida em 

lei seja incorporado ao patrimônio de um defensor, 

tornando-o legal desde então, sem a necessidade de uma 

comprovação de sua origem, seria a permissão 

inescrupulosa de uma prática delitiva tão antiga e 

prejudicial à coletividade, em especial à economia desta, 

que é a lavagem de dinheiro. Tal assunto é extremamente 

rechaçado por advogados de todo o país, pelos motivos já 

apresentados, no entanto, é forçoso admitir que tal prática 

merece análise e precisa ser mudada, com participação, 

de todos os poderes e da OAB. 
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A UTILIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR COMO ESPAÇO NÃO FORMAL E 
SUAS IMPLICAÇÕES AO ENSINO DE CIÊNCIAS 
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Palavras – chave: Ensino, Ciências, Espaço não formal, Horto. 

 

Introdução 
 

O trabalho socializa reflexões a respeito de atividades que 

podem ser desenvolvidas no Horto Municipal Dorval de 

Magalhães, sob um contexto de espaço não formal, e sua 

relação no processo do ensino de ciências, tanto no nível 

do ensino fundamental de 1º a 5º ano, como em nível de 

ensino médio na disciplina de Biologia, representando um 

potencial significativo na Educação Básica. 

 

Material e Métodos 

Inicialmente partiu-se de leituras e análises de 

pressupostos teóricos que embasam o ensino de ciências 

em espaços não formais de educação, posteriormente as 

pesquisadoras elaboraram um planejamento com o 

objetivo de proporcionar uma compreensão ecológica, 

ambiental e pedagógica sobre as atividades que podem 

ser desenvolvidas no Horto Municipal de Boa Vista e suas 

implicações ao ensino de ciências; 

Realizou-se a apresentação do local, seu histórico, 

missão, objetivos e principais atividades desenvolvidas 

neste espaço; Conversa formal com os Técnicos 

responsáveis pelo Horto Municipal; Sugestões de 

conteúdos e conceitos que podem ser desenvolvidos nas 

aulas de Ciências e Biologia; Apresentação de 

possibilidades para trabalhar a disciplina de ciências no 

referido espaço; Realização de Oficina: Catalogando 

Folhas. 

Resultados e Discussão 

O Horto apesar de ser um espaço de educação não formal 

não institucionalizado, pois não tem caráter educativo e 

 e  ped gógi o, ou sej , “esp  os   o prep r dos p r    

apre diz ge ”  MARANDINO, 2009), disponibiliza um 

agendamento para atender a comunidade interessada em 

compreender o desenvolvimento das atividades realizadas 

naquele local. 

Dessa forma, escolas agendam frequentemente 

atendimentos neste espaço e levam alunos, 

principalmente do ensino fundamental, para que tenham 

uma visão e compreensão de como se estrutura o trabalho 

neste local.  

É certo, que não há evidências e tampouco estudos, que 

evidenciem qual o foco de interesse das visitas que 

acontecem neste espaço. Porém, isso representa uma 

possibilidade de investigação científica tendo em vista uma 

demanda considerada, o que o consagra como local em 

potencial com relação direta ao ensino de ciências em 

espaços não formais. 

Conclusões 

O Horto Municipal Dorval de Magalhães oferece uma 

alternativa significativa como espaço de educação não 

formal, proporcionando um potencial valioso a ser 

explorado como instrumento que orienta e conduz a 

construção de conceitos em relação ao ensino de ciências. 

Ao realizar atividades bem planejadas metodologicamente 

pelos docentes, esse espaço, pode suscitar atividades de 

investigação, observação, exploração, estabelecendo um 

vínculo entre o Horto Municipal e a Escola; entre a teoria e 

a prática; entre o concreto e o abstrato; enriquecendo toda 

a dinâmica vivenciada no espaço escolar. 
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ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C): A MOLÉCULA QUE SUA SAÚDE NECESSITA  
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Palavras Chave: ácido ascórbico, organismo, imunidade. 

Introdução 

A vitamina C, encontrada nas frutas cítricas, é um ácido 

que tem grande importância para o organismo, pois tem 

como objetivo imunizar as células do corpo humano, 

protegendo-as de bactérias. A ação da Vitamina C em 

nosso organismo ocorre através de reações onde há a 

transferência de elétrons, a chamada reação de óxido-

redução. Quando uma substância ou espécie química 

transfere seus elétrons para outra substância ou espécie, 

atua como redutora, e a espécie que recebe estes 

elétrons, é chamada de oxidante, pois sofreu um processo 

de redução. Os átomos que perdem ou ganham elétrons 

sofrem uma variação de carga. Neste contexto, este 

trabalho tem como objetivo ressaltar aos alunos do ensino 

médio, os conceitos de óxi-redução relacionando com o 

cotidiano do estudante, apresentado as vantagens da 

Vitamina C e suas reações, através de experimentos que 

estimulem a  participação ativa do aluno e a curiosidade, 

proporcionando assim, melhor desempenho na disciplina 

de química. 

Material e Métodos 

O levantamento bibliográfico foi feito por meio de livros e 

internet, os dados coletados foram levantados através de 

um questionário respondido pelos alunos do ensino médio 

da Escola Estadual Gonçalves Dias, após uma aula 

expositiva, contendo 5 questões objetivas. O projeto foi 

aplicado e apresentado no dia 16 de setembro de 2013. 

Resultados e Discussão 

Analisando as respostas do questionário aplicado aos 

alunos, verificou-se que 75% destes na faixa etária entre 

14 e 16 anos conhecem a vitamina C (ácido ascórbico), e 

que cerca de 95% a consomem regularmente. Quando 

questionados se o consumo de vitamina C ajuda a manter 

uma vida saudável, 95% responderam que acreditam que 

o consumo da vitamina C pode manter uma vida saudável 

e de qualidade, e dentre estes, 45% dos alunos afirmam  

ter uma vida saudável e consideram ter uma imunidade 

em ótimas condições, entretanto, em relação a rotina de 

alimentação, apenas 20% disseram que se alimentam 

frequentemente em um horário fixo.  

Considerando os dados coletados e as observações 

realizadas durante a pesquisa, verificou-se que os alunos 

de alguma forma acreditam que tem um vida de qualidade 

e relacionam esta qualidade à necessidade da ingestão de 

vitamina C, tendo em vista que ela traz benefícios para o 

corpo humano. 

Tendo em vista a proposta que foi realizada e o 

envolvimento dos estudantes, percebe-se que é possível  

envolver conteúdos de química do Ensino Médio com o 

cotidiano dos alunos, tendo em vista que as respostas dos 

alunos se baseavam no conhecimento que traziam do seu 

dia a dia. Além disso, percebeu-se uma interação dos 

alunos com a apresentação feita em sala 

É válido também dizer que o ser humano necessita 

aproximadamente 90 mg de vitamina C diariamente, em 

casos de pessoas que são atletas é recomendado o uso 

um pouco acima da média, pois existe um gasto maior de 

energia, o uso pode ser através de fármacos ou frutas 

cítricas que são riquíssimas com essa vitamina. 

Conclusões 

Existe uma necessidade em sala de aula para promover a 

interação professor e aluno, e dos conteúdos científicos 

com o cotidiano do aluno, e esta ausência pode ser 

percebida durante a pesquisa. 

O tema envolvendo a vitamina C, apresenta-se como uma 

alternativa para tal relação, tendo em vista que aborda 

conceitos de reação oxi-redução e os processos químicos 

envolvidos na sua absorção pelo nosso organismo. 

Ao iniciar este projeto o objetivo era apresentar a 

importância da vitamina C, e mostrar o quanto essa 

vitamina é importante no organismo humano e sua 

necessidade imunitária, ao final se constatou que os 

alunos reconheceram essa importância necessária. 
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Palavras-chave: Vigna unguiculata, porte semi-prostrado e prostrado, morfológica. 

Introdução 

O feijão-caupi Vigna unguiculata (L) Walp, é uma espécie 
de grande importância socioeconômica para as famílias da 
região Norte e Nordeste do Brasil (FREIRE FILHO et al., 
2008). É uma cultura bastante versátil em relação ao 
mercado podendo ser comercializada na forma de grãos 
secos, vagens e grãos verdes ou frescos, farinha para 
acarajé e sementes, além de suas folhas e ramos ser 
utilizados como complemento na alimentação animal e sua 
massa verde ser incorporada ao solo, sendo utilizada 
como fonte de matéria orgânica (ROCHA et al., 2009). 

O trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o 
desempenho morfoagronômico de cinco cultivares de 
feijão-caupi de porte semi-prostrado e prostrado no 
município de Rorainópolis/RR. 

Material e Métodos 

Foram avaliadas as cultivares BRS Gurguéia, BRS 

Marataoã, BRS Aracê, BRS Xiquexique e BRS Milênio, de 

porte semi-prostrado e prostrado, recomendadas para o 

cultivo no Estado de Roraima. O experimento foi 

conduzido no período de setembro a novembro de 2012, 

no Sitio Alvorada, Rorainópolis-RR. A precipitação 

pluviométrica durante a condução do experimento foi de 

430 mm. Realizou-se uma aração e duas gradagens, e 

aplicou-se 2.000 kg/ha de calcário. A adubação foi 

realizada na ocasião do plantio utilizando-se 200 kg/ha de 

NPK na formulação 8:28:16. O delineamento experimental 

foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições. Cada 

parcela foi constituída de quatro fileiras de 5m, sendo a 

área útil as duas fileiras centrais. Utilizou-se o 

espaçamento de 0,80 m entre fileiras. A semeadura foi 

realizada no dia14 de setembro de 2012, utilizando 16 

sementes por metro linear. O desbaste foi realizado aos 

quinze dias após a semeadura, deixando-se oito plantas 

por metro linear (100.000 plantas/ha). Foram avaliados os 

caracteres Comprimento do Pedúnculo - Média do 

comprimento de 10 pedúnculos, selecionadas ao acaso na 

útil de cada parcela; Número de Pendão por Planta - 

Média do pendão de dez plantas selecionadas 

aleatoriamente na parcela útil; Número de Vagem por 

Planta - Número médio de vagens matura, de 10 plantas 

da parcela útil; Índice de Florescimento - Número de dias 

transcorridos do plantio à antese das flores de 50% da 

parcela útil. Os dados de cada tratamento foram 

submetidos à análise de variância e as médias dos 

caracteres foram comparadas pelo teste Tukey  P≤0,05). 

As análises foram executadas no programa genético-

estatístico Genes (CRUZ, 2006). 

Resultados e Discussão 

N o houve efeito sig ifi  tivo  P≤0,01; P≤0,05) entre as 

cultivares avaliadas, para os caracteres comprimento de 

pedúnculo, número de pedúnculo por planta e número de 

vagem por planta, este resultado indica que não foi 

detectada variabilidade genética entre as cultivares. Já 

para o índice de florescimento, houve diferença 

sig ifi  tiv   P≤0,01) pe o teste F. O  oefi ie te de 

variação experimental variou de 1,34 a 30,67% para índice 

de florescimento e comprimento de pendúnculo, 

respectivamente, indicando uma boa e razoável precisão 

experimental. Benvindo (2007), também obteve resultado 

significativo para o índice de florescimento, o que sugere 

ser um caráter para o qual há variabilidade genética. Para 

os caracteres avaliados: comprimento de pedúnculo, 

número de pedúnculo por planta e número de vagem por 

planta as cultivares não diferiram entre si pelo teste Tukey. 

As cultivares BRS Xiquexique e BRS Aracê apresentaram 

menores médias para índice de florescimento (39,5 dias), 

mostrando-se mais precoces. A precocidade proporciona 

ao agricultor muitos benefícios, pois semeando essas 

cultivares na mesma época que outras, como BRS 

Gurguéia e BRS Milênio que demandou mais tempo para 

alcançar o florescimento e a colheita, o produtor vai ter 

colheitas em épocas diferentes, o que gera uma vantagem 

operacional. Já é uma tendência atual a busca de 

empresas e órgãos de pesquisa por feijões de ciclo mais 

curto, no intuito de conseguir uma cultura que se encaixe 

em intervalos de colheita e semeadura, aumentando a 

rentabilidade por área cultivada e o número de safras por 

ano. 

Conclusões 

As cultivares BRS Xiquexique e BRS Aracê são as mais 

precoces. Avaliações morfoagronômicas de feijão-caupi 

conduzidas em Rorainópolis proporcionam aos 

agricultores familiares condições de planejamento de 

cultivo em áreas de mata. 
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Palavras-chave: Hospitalidade, Rodoviária Internacional de Boa Vista, informações turísticas 

Introdução 

Considerando o turismo enquanto um fenômeno social de 

grande crescimento, esse pode contribuir para o 

desenvolvimento das localidades se realizado através de 

um planejamento responsável. A presente pesquisa tem 

como objetivo principal analisar a percepção dos visitantes 

acerca da hospitalidade pública de recepção na Rodoviária 

Internacional de Boa Vista (RBV) através da 

disponibilidade de informações turísticas. 

Material e Métodos 

Para essa pesquisa foram utilizados procedimentos 

técnicos como pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo que atuaram como um estudo diagnostico acerca 

da problemática apresentada.  

A pesquisa teve como forma de abordagem a quantitativa 

descritiva. Para coleta dos dados foi utilizada a entrevista,  

composta por três tipos de questões, abertas, fechadas e 

abertas e fechadas e questões avaliadas através da 

escala de Likert. A pesquisa caracterizou-se como 

amostragem, tendo em vista que não seria possível aplicá-

la à todos os visitantes que chegam a Boa Vista através da 

Rodoviária.Considerando os dados apresentados pelo 

DETUR (Departamento de Turismo de Roraima) que no 

ano de 2010 a média de desembarque na Rodoviária de 

Boa Vista foi de 222.000 passageiros a amostra foi de 1% 

dos desembarques mensais considerando margem de erro 

foram entrevistadas 200 pessoas nos meses de Dezembro 

de 2012, Janeiro e Fevereiro de 2013. Os entrevistados 

foram divididos em três grupos 75 (setenta e cinco) 

visitantes de outros Estados do Brasil; 100 (cem) visitantes 

de outros municípios de Roraima e 25 (vinte e cinco) 

visitantes de outros países. O objetivo foi analisar 

separadamente a percepção por cada categoria de 

visitantes acerca da necessidade de informações turísticas 

na Rodoviária.    

Resultados e Discussão 

Com relação a analise de visões obtidas através dos 
dados a respeito da falta de informações na RBV 
complicarem a chegada dos visitantes que não conhecem 
a cidade, os dados demonstram que a maior parte da 
amostra concorda com a afirmativa. Observa-se que 
grande parte dos visitantes percebe a carência de 
informações turísticas na RBV, além de reconhecerem que 
essa indisponibilidade de informações torna a viagem mais 
difícil para aqueles que não conhecem a localidade. 
Segu do re  to de u  visit  te estr  geiro “  f  t  de  

informações me fez não ficar aqui, irei p r  M   us”, e 
“t  vez Ror i     o queir  turist s”, per e e-se que no 
contexto de bem receber ao prestar informações turísticas, 
longos passos devem ser dados traçando um caminho que 
beneficie tanto os turistas quanto a comunidade local.   
Através dos relatos dos entrevistados é possível perceber 
a importância da hospitalidade no contexto público de bem 
receber, principalmente por meio das informações 
turísticas na chegada dos visitantes a um destino turístico, 
Grinover (2007) apresenta o oferecer e receber 
informações como um mecanismo de hospitalidade e 
assim percebe-se que a falta desse pode sim prejudicar a 
chegada de um turista a um determinado destino e sua 
percepção acerca da hospitalidade. Através da análise dos 
dados coletados por meio desta pesquisa justifica-se a 
importância da implantação de um local destinado as 
informações turística na RBV. 

Conclusões 

Desenvolver o turismo de forma responsável é pensar em 
todos os âmbitos que fazem parte desta atividade, dessa 
maneira, a hospitalidade deve permear todos esses com 
objetivo de bem receber os visitantes e principalmente 
tornar o destino um lugar agradável para a sua população 
local.               
Tendo em vista que o turista que chega a um destino 
busca primeiramente informações sobre o mesmo, 
considera-se as informações turísticas como a 
hospitalidade no contexto público (CAMARGO, 2004), 
fundamentais ao bem receber.                 
Com base nos resultados obtidos através da presente 
pesquisa, frisa-se a importância em fornecer informações 
turísticas nos locais de chegada dos visitantes, no caso, 
na Rodoviária de Boa Vista, pois atualmente na RBV não 
há um local que preste qualquer tipo de informação aos 
turistas que por ali chegam, esses conseguem alguma 
informação necessária através de solicitação a pessoas 
que encontram-se de passagem ou que trabalham em 
outros serviços da rodoviária. Tendo assim as informações 
turísticas como o bem receber no contexto público do 
turismo.  
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Palavras-Chave: Potencial econômico, Armazenamento, Valor nutritivo 
 

Introdução 

O camu-camuzeiro (Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh) é 

uma espécie da família Myrtaceae, se encontra por toda 

região amazônica e é abundante no Estado de Roraima, 

nas margens de rios e lagos, e também é conhecido por 

Ar    D’ gua ou Caçari. É um fruto com alto interesse 

comercial, pois tem em sua composição uma quantidade 

significativa de vitamina C. 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar a qualidade dos 

frutos de camu-camu submetidos a injúrias mecânicas por 

impacto e compressão, visando adaptações para colheita, 

armazenamento, embalagem, transporte e conservação 

dos frutos. Lembrando que danos à aparência externa é a 

principal causa de rejeita dos consumidores. Esses danos 

nos frutos aceleram o amadurecimento e senescência, 

diminuindo a qualidade e vida útil dos frutos. 

 

Material e Métodos 

Os camu-camus foram colhidos nas margens do rio 

Mucajaí, município de Mucajaí, Estado de Roraima, e 

levados até os laboratórios da Embrapa Roraima, onde 

foram lavados, selecionados e uniformizados quanto ao 

po to de  o heit  “de vez”, ou sej ,  o    is de 70% d  

casca escura. Os tratamentos aplicados foram: Controle, 

contendo frutos intactos, Impacto 30 ou 60 cm; onde os 

frutos foram submetidos a uma queda controlada de uma 

altura de 30 ou 60 cm; e Compressão 100g ou 200g, onde 

os frutos foram mantidos sob um peso constante de 100 

ou 200g por um período de 30 horas. Após os tratamentos, 

os frutos foram armazenados sob condições ambiente de 

laboratório (20+3°C e 70+5% UR) por 8 dias e avaliados a 

cada 2 quanto a vida útil, perda de massa fresca e 

aparência externa numa escala de 1 a 5, onde a nota 5 foi 

atribuída aos frutos considerados excelentes, 4 aos frutos 

 o s, 3 os  o sider dos “ o  i ite p r  ve d ”, 2 p r  

“rui s p r  ve d  por    o s p r  o  o su o”, e  ot  1 

para os frutos ruins. 

 

Resultados e Discussão 

Observou-que os frutos intactos do tratamento controle 

mantiveram a aparência considerada aceitável para venda, 

nota 3, por até 4 dias (89% dos frutos) e nota 5, com frutos 

excelentes por até 2 dias (97% dos frutos). Os frutos do 

tratamento Compressão 200g, no 4º dia de 

armazenamento, 86% do lote recebeu nota 2, enquanto, 

neste mesmo dia de análise, 53% e 47% frutos do 

tratamento Compressão 100g, receberam notas 4 e 5,  

 

respectivamente. Estes tratamentos perderam até 3% da 

massa fresca por dia. Os frutos do tratamento Impacto 60 

cm receberam, logo no 2º dia de armazenamento, nota 3  

para 81% do lote, perdendo até 5% de sua massa fresca 

por dia, enquanto o tratamento Impacto 30 cm, nesse 

mesmo dia, apenas 46% receberam essa nota. 

 

Conclusões 

Assim, conclui-se que os frutos de camu-camu são 

sensíveis às injúrias mecânicas aqui testadas, devendo 

estas ser evitadas ao máximo durante a colheita o 

armazenamento e transporte, para que a vida útil dos 

frutos consiga ir além de 8 dias visando maiores lucros aos 

comerciantes que terão frutos de melhor qualidade. Essas 

injúrias, principalmente por impacto a 60 cm, diminuíram a 

vida útil, prejudicaram a aparência dos frutos, o que será 

de grande importância para um comerciante que vende os 

frutos à kg, e sua aparência pode fazer com que 

prejudique as vendas. 
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Palavras Chave: Qualidade da água; Ácidos e bases; Parâmetros físicos e químicos  

Introdução 

As orientações curriculares para o ensino médio (BRASIL, 
2006, p.121) recomendam que o ensino seja abordado sob 
aspectos sociocientíficos associados a temas sociais, 
preferencialmente, temáticas ambientais. Neste contexto, 
a temática água, seu tratamento e parâmetros de 
potabilidade, possibilita a reflexão dos alunos sobre as 
formas racionais de utilização da água potável e, ainda, 
desenvolver a responsabilidade socioambiental para com 
os recursos hídricos (PIRES E FIELS, 2010). Desta forma, 
este trabalho teve como objetivo realizar atividades, 
durante as aulas de Química, com estudantes do segundo 
ano do Ensino Médio da Escola Estadual Senador Hélio da 
Costa Campos para avaliar a qualidade da água, conhecer 
alguns parâmetros físicos e químicos e reconhecer a 
significância da química no tratamento de águas.  

Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada com 32 alunos da turma 201 do 
turno matutino, do segundo ano do Ensino Médio da 
Escola Estadual Senador da Costa Hélio Campos, Boa 
Vista, Roraima, no segundo semestre de 2012. Os 
conteúdos químicos ministrados foram ácidos, bases, sais 
e óxidos, e todos foram relacionados com os parâmetros 
físicos e químicos da água. De modo a proporcionar a 
reflexão sobre os impactos da ação do homem sobre o 
meio ambiente, os estudantes foram convidados a fazer 
uma investigação durante 35 minutos de possíveis pontos 
de desperdícios de água no pátio da escola, e os dados 
levantados foram discutidos em sala de aula. Após, os 
estudantes assistiram a uma palestra sobre Tratamento da 
água com um representante da Companhia de Águas e 
Esgotos de Roraima – CAER. Durante os meses de 
agosto, setembro e outubro, foram coletadas amostras de 
água da cisterna e de dois bebedouros da Escola para 
análises físico-químicas, que foram realizadas na CAER. 
Para o desempenho dessa atividade utilizou-se frascos 
plásticos, algodão, álcool 70%, medidor de cloro e pH 
(Marca Del Lab./DLH-2000) e discos (pH-Del Lab./pH-AH 
e Cl-Del Lab./DL-BH, fenolftaleína e azul de bromotimol. 
Os parâmetros trabalhados foram pH, cloro residual livre, 
condutividade e acidez. 

Resultados e Discussão 

Por meio das atividades realizadas durante a pesquisa foi 
possível perceber o envolvimento dos alunos e a 
curiosidade em conhecer a química contida no processo 
de tratamento de águas.  Através da palestra os 
estudantes conheceram as etapas e os parâmetros físicos 
e químicos envolvidos no tratamento de água, conhecendo 
assim a importância da química para a garantia de uma 
água de qualidade para o consumo humano.  
Através dos resultados das análises físico-químicas 
(Tabela 01) das amostras coletadas na escola, pode-se 
trabalhar os parâmetros pH, cloro residual livre, 
condutividade e acidez. Nesta etapa, os estudantes 
puderam reconhecer e compreender através das análises  
 

da água que a química anda de mãos dadas com a 
qualidade da água que eles consomem diariamente. 
Verificou-se também, o interesse dos mesmos, que 
contribui para a sensibilização e o desenvolvimento 
socioambiental dos alunos, que pode ser percebida 
através de comentários como estes, por exemplo: “a água 
potável não deve ser desperdiçada em uma simples 
  v       c      !” e “Não t  h   o ão qu    quím c   r  
tão  mport  t  pro  ssor ...  té pr   oss  á u !”. 
  
Tabela 01: Resultados das Análises físico-químicas das 
amostras de água coletadas nos meses de agosto, 
setembro e outubro de 2013 na Escola Estadual Senador 
Hélio da Costa Campos, Boa Vista/RR. 

 Cisterna Bebedouro 1 
 Ago Set Out Ago Set Out 
pH 5,4 5,8 5,6 5,6 5,4 5,6 

Cloro Residual Livre, 
mg Cl2/L 

0,2 0,5 0,5 0 0 0 

Co dutivid de, μs/   39,7 29,8 39,7 35,2 38,7 35,5 

Acidez 1,80 0,70 1,09   --  -- -- 
 Bebedouro 2 

 Ago Set Out 

pH 5,6 5,6 5,6 

Cloro Residual Livre, 
mg Cl2/L 

0 0 0 

Co dutivid de, μs/   33,0 39,6 32,3 

Acidez --   -- -- 

Analisando os resultados apresentados na tabela acima, e 
comparando com os valores recomendados pela Portaria 
nº 2914/11 do Ministério da Saúde, observa-se que os 
valores encontrados para pH estão abaixo do 
recomendado, que estar entre 6,0 e 9,5. Além disso, 
apenas na cisterna, encontrou-se cloro residual livre, não 
sendo encontrado nos bebedouros. Segundo a Portaria 
em vigor, recomenda-se que essa água tenha no mínimo 
0,2 ppm de  cloro residual livre. Os demais parâmetros não 
são especificados pela portaria em vigor. 

Conclusões 

Durante a presente pesquisa verificou-se que os alunos 
reconheceram os conceitos químicos nos parâmetros 
estudados assim como a química necessária para a 
garantia da qualidade da água para consumo humano. 
Além do mais, houve a reflexão dos estudantes sobre suas 
possíveis contribuições socioambientais, bem como, sobre 
seus papéis na sociedade, tornando-os cidadãos mais 
críticos e ativos no que diz respeito à água tratada. 
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Palavras-chave: Qualidade da água, Poluição, Ação antrópica.  

Introdução 

A água é um dos recursos naturais mais importantes, pois 

constitui a matéria predominante nos organismos vivos o 

que garante a sua sobrevivência. Os mananciais urbanos 

são úteis para abastecer a população e satisfazer suas 

necessidades, sendo o uso mais nobre da água, destinado 

ao consumo doméstico. Contudo, esses mananciais 

devem possuir uma qualidade adequada para a 

população. Entretanto, o crescimento urbano, o uso 

extensivo das águas, principalmente como local de lazer 

pela população, despejo de esgotos e remoção da mata 

ciliar, comprometem a qualidade da água desses 

mananciais devido a presença de coliformes, e outros 

contaminantes oriundos de resíduos urbanos e industriais. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar parâmetros físico-

químicos e microbiológicos relacionados à qualidade da 

água nos pontos de encontro dos igarapés Caxangá, 

Mirandinha e rio Cauamé com o rio Branco localizados na 

área urbana do município de Boa Vista, Roraima, e 

verificar se estes pontos estão sofrendo ação antrópica. 

Material e Métodos 

O estudo foi realizado na cidade de Boa Vista-RR, no 

primeiro semestre de 2013, a partir de pesquisa                             

bibliográfica sobre o assunto e depois, reconhecimento da 

área de estudo e georreferenciamento dos pontos 

avaliados. Para avaliar a qualidade das águas dos 

igarapés Caxangá, Mirandinha, Rios Cauamé e Branco, 

foram coletadas amostras de águas superficiais a 

aproximadamente 25 cm de profundidade, emergindo 

contra corrente, e após, as amostras foram transferidas 

para garrafas PET e recipientes de vidro, previamente 

limpos e esterilizados. Os frascos com as amostras foram 

preservados em caixa de isopor. Em seguida, foram 

levados para o laboratório da Companhia de Água e 

esgoto de Roraima-CAER. Nas amostras coletadas foram 

determinados parâmetros como pH, condutividade elétrica, 

sólidos totais, temperatura, turbidez, cor, coliformes  totais 

e termotolerantes. Os resultados obtidos foram 

comparados com os valores estabelecidos na Resolução 

CONAMA 

Resultados e Discussão 

As coletas foram realizadas nos meses de março e junho, 

sendo que nos meses de abril e maio, devido as chuvas 

não foi possível realizar as coletas. Os resultados 

apresentados na tabela 1, evidenciam a presença de 

coliformes fecais em todos os pontos coletados, além 

disso, verificou-se a grande quantidade de lixo nas 

margens do rio Branco e nos igarapés e a ausência de 

mata ciliar em alguns trechos. Mostrando assim, que a 

poluição antrópica pode estar contribuindo para diminuir a 

qualidade da água destes ambientes. 

Tabela 01: Valores obtidos para os parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos para as amostras de águas dos igarapés 

Caxangá, Mirandinha, Rios Cauamé e Branco, coletadas no 

período de março e junho de 2013.  
Ponto Cor, uH Tubidez, 

NTU 
pH Temp,ºC Cond. 

Elétrica,  
µS  

STD*,
mg/L 

Coliformes, 
NMP/100 mL 

Totais Fecais 

Coleta 05/03/2013 

P1M 137,0 53,5 7,2    27,8 19,8 14,0  1600 33 

P1J 139,0 53,0 7,3 27,2 18,4 12,0 1600 33 

P2 160,0 59,1 6,9 27,2 257,0 163,0 1600 170 

P3 130,0 45,7 6,8 27,5 22,3 14,0 1600 170 

P4 60,4 18,1 7,3 28,6 13,1 8,0 1600 27 

Coleta 26/03/2013 

P1M 85,0 46,0 7,0 27,4 18,4 13,0 1600 27 

P1J 59,0 49,0 7,1 27,6 16,4 12,0 1600 33 

P2 80,3 42,3 6,8 28,3 81,3 39,0 1600 33 

P3 65,3 39,1 6,9 27,8 20,9 14,0 1600 170 

P4 38,5 16,8 6,9 28,1 12,0 8,0 1600 33 

Coleta 10/06/2103 

P1M 86,3 24,4 6,8 26,3 26,7 17,0 1600 49 

P1J 83,2 23,1 6,8 26,4 24,6 16,0 1600 49 

P2 82,3 20,6 6,9 26,8 22,2 14,0 1600 46 

P3 74,4 13,3 6,8 27,2 235,0 147,0 1600 220 

P4 68,9 11,0 7,0 26,1 13,6 8,0 1600 46 

Conclusões 

Os resultados apresentados indicam que os pontos  2 e 3 

do dia 5 de março e 10 de junho estão sofrendo impacto 

da ação antrópica, tendo em vista que as águas coletadas 

nesses corpos d'água refletem a precariedade social da 

população residente em seu entorno, a falta de 

fiscalização dos órgãos responsáveis. 

Todas as informações obtidas nesse trabalho serão úteis 

para ajudar no planejamento das intervenções de órgãos 

de vigilância, contribuindo com o meio ambiente. Por essa 

razão, todos nós temos que nos conscientizar a não jogar 

lixos nos rios e igarapés, pois a atual e as futuras 

gerações necessitarão da disponibilidade de água, visando 

o desenvolvimento sustentável do estado de Roraima. 
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Introdução 

Na sociedade contemporânea, onde os estudantes 
convivem e fazem uso cotidianamente dos produtos da 
ciência e da tecnologia, é inegável a responsabilidade da 
escola em possibilitar-lhe o acesso e o domínio do 
conhecimento científico e tecnológico. Entretanto, não se 
trata apenas de acúmulo de informações, mas, de uma 
apropriação crítica, que se incorpore no universo das 
representações sociais e se constitua como cultura pelos 
estudantes (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 
2011). 
Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa foi verificar quais 
são as percepções dos professores sobre o ensino de 
Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, estabelecendo possíveis relações com sua 
prática pedagógica. 

Material e Métodos 

A pesquisa foi de  natureza descritiva e  configurou-se em 
um estudo de campo, sendo sua forma de abordagem 
qualitativa. Para coleta dos dados foii utilizado um 
questionário composto por questões fechadas dicotômicas 
e de escolha única. Para interpretação dos dados foi 
utilizada a análise de conteúdo. 
A população alvo da pesquisa foi constituída por 31 
professores de idades variadas e de ambos os sexos, 
escolhidos por amostragem aleatória, que atuam nos cinco 
primeiros anos do Ensino Fundamental em 5 escolas da 
rede municipal do município de Boa Vista – Roraima. 

Resultados e Discussão 

Constatou-se com a pesquisa que 97% dos professores 
acreditam que ensinar Ciências Naturais significa primar 
pela participação ativa do aluno, enfatizando o processo 
da descoberta por meio da investigação, possibilitando a 
ele o desenvolvimento de atitudes científicas e críticas. No 
que se refere à forma como o ensino de Ciências deve 
acontecer, 97% dos professores consideram que o ensino 
da referida disciplina deve ser ativo e investigativo. 
Nesse sentido o ensino de Ciências Naturais deve estar 
associado à realidade dos alunos, e o enfoque 
interdisciplinar, problematizador e investigativo deve ser a 
base do ensino dessa disciplina.  De acordo os PCNs de 
Ciências Naturais para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental (BRASIL, 2001), a Ciência deve ser 
apresentada como um conhecimento que contribui para a 
aquisição de uma postura questionadora, crítica e reflexiva 
acerca das diferentes questões que envolvem a relação 
entre Ciências, Sociedade e Tecnologia.  
Em relação a estratégias utilizadas por esses professores 
nas aulas de Ciências Naturais, 77% afirmaram utilizar 
estratégias ativas e investigatórias, 13 % utilizam 
estratégias de memorização e reprodução, 3% utilizam 
somente o ensino passivo e reprodutivo e 7% não 
responderam. Schwartzman e Christophe (2009) 

constataram em seus estudos, que o ensino por meio do 
uso da indagação a partir de questões e problemas bem 
escolhidos, da experimentação prática e do trabalho em 
grupo, torna-se muito mais motivador para alunos e 
professores, principalmente nos anos iniciais, do que os 
métodos tradicionais de ensino dogmático e por 
memorização. 
Para Lorenzetti e Delizoicov (2001), as aulas práticas, 
saídas de campo, feiras de ciências que ocorrem em  
espaços como museus, zoológico, internet, alguns 
programas de televisão, bibliotecas escolares, entre 
outros, poderão propiciar uma aprendizagem significativa.  
É possível constatar também, uma contradição, ainda que 
pequena, entre a percepção do professor em relação ao 
ensino de Ciências Naturais e a sua prática pedagógica. 
Em consequência, a disciplina de Ciências Naturais nos 
primeiros anos do Ensino fundamental ainda tem se 
caracterizado, de modo geral, por um ensino 
descontextualizado, livresco e memorístico, fruto do que 
tem sido denominado de senso comum pedagógico 
(CARVALHO; PÉREZ, 2003; DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2011)  

Conclusões 

Considerando que o ensino é uma tarefa complexa, o uso 
de métodos e estratégias diferenciadas nas aulas de 
Ciências Naturais possibilita a potencialização das 
aprendizagens dos alunos. Assim , o estudo constatou que 
os professores percebem que o ensino dessa disciplina 
deve ser desafiador e significativo para os alunos, pautado 
em uma prática pedagógica problematizadora e 
investigativa, que exige, dos mesmos, uma participação 
efetiva na re/construção de seus conhecimentos. 
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Palavras-chave: Palmeira, mensuração biométrica, massa de sementes                                   .

Introdução 

A palmeira Inajá é uma espécie rústica com ampla 
ocorrência na região Amazônica. Estudos morfológicos e 
morfométricos de frutos, sementes e plântulas, fornecem 
subsídios importantes para pesquisas e contribuem de 
maneira significativa para a identificação, caracterização e 
diferenciação das espécies do mesmo gênero, além de 
fornecerem subsídios importantes para a germinação e 
produção de mudas (Silveira, 2008). Cabe destacar que, 
as características morfométricas e morfológicas de frutos 
e sementes podem variar de uma localidade para outra e 
mesmo entre árvores (Kuniyoshi, 1983). Diante do 
exposto, esta pesquisa teve por objetivo estudar as 
características biométricas dos pirênios de Inajá obtidos 
em duas populações no estado de Roraima. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Análise de 
Sementes (LAS) da Embrapa Roraima. A escolha dos 
indivíduos para a retirada dos cachos foi realizada de 
forma aleatória em duas populações distintas no município 
do Cantá, Roraima. Foram colhidos 2 cachos maduros, 
sendo retirados todos os frutos de cada cacho, 
acondicionando-os em saco de ráfia e mantidos por 30 
dias nesta condição. Passado o período procedeu-se a 
despolpa manual seguido de lavagem dos pirênios em 
água corrente e postos para secar a sombra com posterior 
homogeneização para a amostragem de 250 frutos por 
população, resultando em amostra total de 1000 frutos. 
Foram avaliadas as seguintes variáveis: massa individual 
dos pirênios obtida pela pesagem em balança digital, 
comprimento e diâmetro dos pirênios obtidos com auxílio 
de paquímetro digital. Para obter a massa de 1.000 (mil) 
pirênios foram utilizadas oito subamostras de cem 
pirênios, baseada nas Regras para Análise de Sementes- 
RAS (Brasil, 2009). Os dados obtidos foram analisados 
utilizando os recursos estatísticos da planilha Excel. 
 

Resultados e Discussão 
Os pirênios maduros de inajá da população 2 
apresentaram, em média, maior comprimento e massa, 
quando comparados com os da população 1 (Tabela 1). 
Os valores médios das três variáveis apresentaram baixo 
coeficiente de variação (CV.%), até 6,9%, indicando boa 
precisão dos dados experimentais. Para comprimento de 
pirênios verificou-se uniformidade dos frutos com variação 
mínima (1,8%). Os diâmetros dos pirênios obtidos nas 
duas populações não apresentaram variações, com 
médias de 21,53 mm e 21,50 mm, respectivamente, para 
população 1 e 2. Os resultados indicaram que a medição  
 
 
 

do diâmetro de pirênios de inajá não é um parâmetro para 
diferenciação de populações existentes em Boa Vista, RR. 
 

Tabela 1: Valores da média, variância e desvio padrão dos 
pirênios de duas populações de Inajá obtidas em Roraima 

*massa em gramas; comprimento e diâmetro em milímetros. 
 

O comprimento médio dos pirênios de inajá utilizados 
neste estudo, coletados em Roraima, foi inferior dos 
verificados por Duarte et al. (2008) com frutos obtidos em 
Mucajaí-RR (4,033 cm) e Iracema-RR (3,725 cm). A 
variação verificada nas dimensões dos pirênios pode ser 
resultado da variabilidade populacional do inajá, tendo em 
vista ser esta palmeira uma espécie não melhorada 
fitotecnicamente, revelando a necessidade de pesquisas 
em melhoramento genético vegetal. 

Conclusões 

Pirênios de inajá apresentam diferenças na massa e no 

comprimento entre as duas populações. O diâmetro dos 

pirênios das duas populações é semelhante. 
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  Variáveis média variância DP CV % 

Pop 
1 massa     8,91  0,1449 0,3807 4,27 

 
comp   35,33  0,0456 0,2135 0,60 

 
diâmetro   21,53  0,2626 0,5125 2,38 

            

Pop 
2 massa     9,55  0,4344 0,6591 6,90 

 
comp   37,94  0,4731 0,6878 1,81 

  diâmetro   21,50  0,2946 0,5427 2,52 
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ATIVISMO JUDICIAL: UMA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES? 
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Introdução 

A intensa redemocratização no período pós-guerra, bem 
como a queda de regimes totalitários, caracterizam o 
marco histórico de um novo Direito Constitucional no 
mundo. Uma acentuada preocupação com os direitos 
fundamentais e com a preservação dos valores 
democráticos marcam essa face atual do Direito 
Constitucional.No Brasil, pode-se afirmar que o Novo 
Direito Constitucional surgiu após a promulgação da Carta 
Magna de 1988, com características peculiares.  Um delas 
é o crescimento e a intensidade da participação do 
Judiciário, que se dá em razão de uma maior preocupação 
do novo Direito Constitucional Brasileiro com a 
concretização dos direitos dos cidadãos, como igualdade e 
justiça social, e, ainda, com a garantia de direitos 
fundamentais (TASSINARI, 2013, p. 25).  
A perspectiva de um constitucionalismo voltado para 
concretização dos direitos dos cidadãos e dos princípios 
democráticos ensejou o início de uma ideia de atuação do 
Judiciário a partir de uma visão mais ativa, daí a falar-se 
em ativismo judicial, no sentido de ascensão institucional 
do Poder Judiciário, decorrente do próprio modelo 
constitucional adotado com a Carta Magna de 1988. 
Afirma Elival da Silva Ramos (2010, p. 308) que por 
ativismo judicial deve-se entender o exercício da função 
jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio 
ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao 
Judiciário atuar resolvendo litígios, sejam eles de caráter 
subjetivos (conflitos de interesses) ou objetivos (conflitos 
normativos).   
No contexto brasileiro, decisões do Supremo Tribunal 
Federal sobre casos paradigmáticos, diretamente ligados 
ao interesse público, tem gerado discussões acerca da 
atuação demasiadamente incisiva do Judiciário.  
Sob o pretexto de buscar concretizar direitos fundamentais 
previstos na Constituição Federal carentes de 
regulamentação pelo Poder Legislativo, a Suprema Corte 
tem exarado decisões normativas que implicam na 
descaracterização da função típica do Poder Judiciário. 
O direito com uma forte carga principiológica deu margem 
ao subjetivismo das decisões judiciais. Estas decisões 
segundo RAMOS (2010, p. 314) valendo-se dos contornos 
menos nítidos das normas-princípio e potencializando-lhes 
os efeitos para além do que seria lícito fazer, deixam de 
concretizar a Constituição.  

A partir daí essas decisões normativas acabam por 

 o struir  ov s “ or  s” segu do os v  ores e 

preferências defendidos pelos magistrados, o que nos faz 

questionar se o Poder Judiciário teria, de fato, legitimidade 

para adotar uma postura mais ativa nesta nova fase do 

Direito Constitucional, a pretexto de concretizar direitos, 

ainda que fundamentais.  

Material e Métodos 

Para a realização da presente pesquisa, o método utilizado 
é o dedutivo, de modo que, partindo de premissas maiores 
relacionadas à essência do princípio da separação dos 
poderes de Montesquieu, bem como de premissas 

menores inerentes à legitimidade democrática no Estado 
Democrático de Direito, possamos concluir pela 
ilegitimidade do Poder Judiciário sempre que este assumir 
uma postura mais protagonista em relação aos demais 
Poderes. 

No intuito de construir o texto a ser apresentado como 

Trabalho de Conclusão de Curso, será utilizada revisão 

bibliográfica; coleta de jurisprudência; análise de conteúdo 

de argumentos jurisprudenciais como técnicas para a 

coleta de dados e para a posterior análise da 

comprovação da hipótese aqui levantada. 

Resultados e Discussão 

Preliminarmente, observa-se que o ativismo jurídico acaba 
por representar uma verdadeira tensão entre os Poderes 
do Estado, haja vista que, pautando-se por uma omissão 
do Poder Legislativo na produção normativa de um 
determinado direito garantido no Texto Maior, o Judiciário 
 o  ssu ir p r  si   “ tivid de  or  tiv ”       por 
invadir a função alheia.  

A concretização dos direitos fundamentais que, a priori 

representa a justificativa para esse ativismo do Poder 

Judiciário, tende a ficar em segundo plano, haja vista a 

situação de insegurança gerada ao princípio da separação 

dos poderes.  

Conclusões 

O ativismo judicial no Brasil é um fenômeno recente e, 
ainda, não passou por rigoroso estudo doutrinário, 
tampouco por um debate acadêmico, a fim de traçar 
limites e horizontes para ação do Judiciário.  
Não obstante, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, 
recebendo carta branca para atuar em nome da 
concretização dos direitos do cidadão estabelecidos na 
Constituição Federal, não observa a forte carga axiológica 
que permeia suas decisões, bem como a grande 
insegurança que gera à ordem jurídica quando não 
respeita os limites das funções estabelecidas 
constitucionalmente. 

Por oportuno, ressaltamos que os resultados ainda não 

são conclusivos, pois a pesquisa ainda está em 

andamento. 

Agradecimento 

Quero dirigir os meus agradecimentos a minha 
orientadora, a Professora Mestre Ana Paula Joaquim, que 
me incentivou a desenvolver este trabalho e por colaborar 
com seu notório saber jurídico.  

_________________ 
RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. 
São Paulo: Saraiva, 2010. 
TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: Limites da 
atuação do Judiciário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. 
TRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. 
São Paulo. 

mailto:willianne_morais@hotmail.com


   VIII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR   

              Rua Sete de Setembro, 231 – sala 202 – Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista –                     
Roraima. Telefone: (95) 2121-0955. Email: nupecem.uerr@gmail.com 

26 

AVALIAÇÃO DA INFESTAÇÃO DE LIANAS E SEU EFEITO SOBRE O CRESCIMENTO DAS 
ÁRVORES EM UMA FLORESTA DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 
 
*OLIVEIRA

1
, Eveline W. S., TOLEDO

2
, José Julio, CASTILHO

3
, Carolina V., SILVA

1
, Charles S., SILVA

1
, Lucinara 

V., TAVARES
1
, Lidevane, S., MORAIS

1
, Cícera S. 

*lyne.olyv@gmail.com. 1Graduandos em Ciências Biológicas UERR – Rorainópolis, 
2
UERR - Rorainópolis (Orientador), 

3
Embrapa 

Roraima 

 
Palavras-chave: Amazônia Setentrional, crescimento de árvores, infestação de lianas, parcelas permanentes. 

Introdução 

Lianas são todas as plantas lenhosas ou herbáceas que 

vivem apoiadas em outras plantas ou outros substratos, e 

cujas gemas acima do solo são protegidas por catáfilos 

(Veloso 1992). As lianas competem intensivamente com 

as árvores por luz e nutrientes, reduzindo o crescimento, 

reprodução e alocação de biomassa entre tronco e folhas 

(Schnitzer & Bongers 2011). O objetivo desse estudo foi 

determinar se existe efeito da infestação de lianas sobre o 

crescimento das árvores em uma floresta ombrófila densa 

na Amazônia Setentrional. 

Material e Métodos 

O estudo foi realizado em quatro parcelas de 1 ha 

localizadas no Parque Nacional do Viruá. Todas as lianas 

 o  di  etro ≥ 1    e r iz d s de tro de u  r io de 2   

e  re    o  o tro  o de  rvores ≥ 10    de Diâmetro a 

Altura do Peito (DAP) foram inventariadas em janeiro de 

2013. A proporção dos galhos e do tronco ocupada por 

lianas também foi estimada. O crescimento das árvores foi 

determinado em um intervalo de aproximadamente 5 anos 

(medições realizadas entre 2006 - 2007 e 2011 - 2012). 

Resultados e Discussão 

Foram inventariadas 245 árvores e 616 lianas. As lianas 

infestaram 64 % e 40 % das árvores na copa e no tronco, 

respectivamente. Houve presença de lianas ao redor de 83 

% das árvores inventariadas. Não houve relação entre a 

área basal de lianas e o crescimento das árvores 

indicando que a competição entre as raízes não está 

afetando negativamente o crescimento das árvores. No 

entanto, um estudo durante 10 anos na Ilha de Barro 

Colorado no Panamá mostrou que a presença de lianas 

em um raio de 2 m reduziu o crescimento somente das 

árvores sombreadas por outras árvores (Ingwell et al. 

2010), mostrando que o efeito da competição é seletivo. 

No presente estudo houve uma relação negativa entre a 

infestação na copa e no tronco com o crescimento das 

árvores, indicando que o crescimento pode estar sendo 

afetado pela competição por luz e possivelmente também 

devido ao estrangulamento e peso da carga de lianas 

sobre os troncos e galhos. As lianas são capazes de 

diminuir a entrada de luz suprimindo o estabelecimento e 

reduzindo o crescimento em particular de espécies de 

árvores de sub-bosque em clareiras (Schnitzer & Carson 

2010). O decréscimo de crescimento ocorreu mesmo 

quando a percentagem de infestação na copa foi menor 

que 25 %. No presente estudo, 47% das árvores 

amostradas apresentaram mais de 25 % de infestação na  

 

copa indicando que a competição por luz é intensa na 

maioria das árvores.  

Conclusões 

O crescimento das árvores em um intervalo de tempo de 5 

anos não foi afetado pela competição com as raízes das 

lianas tendo em vista que não houve efeito negativo da 

área basal de lianas e do número de lianas. No entanto, 

houve um efeito negativo da infestação da copa e do 

tronco sobre o crescimento, indicando que as lianas 

competem efetivamente por luz. 
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Introdução 

A fixação biológica de Nitrogênio (FBN), promovida por 
bactérias do gênero Bradyrhizobium possibilita a redução 
dos custos de produção na cultura da soja, por meio da 
substituição da adubação nitrogenada mineral. Além disso, 
a FBN promove o aporte de N suficiente para obtenção de 
alta produtividade de grãos (HUNGRIA et al., 2005). No 
entanto, a eficiência desse processo em regiões tropicais, 
é influenciada por fatores edafoclimáticos e por práticas de 
manejo, afetando a permanência dessas bactérias no solo 
(ZILLI et al., 2010).  
O aumento da população de rizóbios no solo pode ocorrer 
em lavoura de soja, onde a inoculação ocorre em ano 
consecutivo. Porém, as condições ambientais (clima e 
solo), apresentadas em Roraima podem afetar 
negativamente mantendo baixo o número de rizóbios nos 
solos (ZILLI et al., 2010). Nesse sentido, objetiva-se 
verificar a permanência ao longo do tempo de estirpes de 
Bradyrizobium presente no solo da área inoculada. 

Material e Métodos 

Um experimento foi conduzido no campo experimental da 
Embrapa Roraima utilizando-se manilhas de concreto com 
solo adubado em blocos ao acaso com quatro repetições. 
Para o plantio as sementes de soja cv. Tracajá foram 
desinfestadas com etanol e peróxido de hidrogênio e 
lavadas com água autoclavada. Foram semeadas quinze 
sementes por manilhas, estas foram inoculadas com 
inoculante turfoso. Sendo incluídos 3 controles: dois 
controles positivos com a inoculação da SEMIA 5079 (B. 
japonicum) e SEMIA 5080 (B. diazoefficiens). E um 
controle sem inoculação e sem adição de N mineral, e 
outro sem inoculação com adição de N. Após 30 dias da 
emergência coletou-se, os nódulos das raízes das plantas 
de soja, onde foram limpos e armazenados em recipientes 
contendo sílica-gel. 
Os nódulos foram reidratados em água destilada, 
desinfestados superficialmente com etanol 92% e 
hipoclorito de sódio a 1% com sucessiva lavagem em água 
estéril. Em seguida foram esmagados e estriados em 
placas de Petri contendo meio de cultura YMA com 
vermelho congo (VINCENT, 1970). As placas foram 
incubadas a 28 ºC por até dez dias. E novamente 
repicadas em meio de cultura YMA com azul de 
bromotimol e incubadas para a purificação dos isolados e 
caracterização. A caracterização foi iniciada a partir do 
aparecimento das primeiras colônias isoladas. Até 3 dias 
para bactérias de crescimento rápido e por 4 a 5 dias para 
bactérias de crescimento lento. As características 
avaliadas foram: crescimento em dias, alteração do pH do 
meio, diâmetro das colônias, forma, elevação das colônias, 
borda, superfície da colônia, produção de muco, 
transparência, cor da colônia, consistência do muco e 
elasticidade do muco. As características foram  

 
comparadas e suas semelhanças foram estimadas pelo 
coeficiente de Jacard (Sj) em que Sj = a/a + b + c. 

Resultados e Discussão 

Por meio das características fenotípicas das 107 bactérias 

(figura 1), constata-se que 25 são de crescimento muito 

rápido, 42 de crescimento rápido. E ainda 33 bactérias 

com crescimento intermediário e seis lento. As 

características de crescimento rápido (figura 1) e reação 

ácida (figura 1) do meio de cultura foram as que obtiveram 

maior número de bactérias. Características típicas dos 

gêneros Rhizobium sp, Sinorhizobium sp. ou 

Mesorhizobium sp (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). O que 

diferem das estirpes utilizadas neste trabalho, pois são 

bactérias do gênero Bradyrhizobium (MOREIRA; 

SIQUEIRA, 2006).  

 
Figura 1 – pH do meio de cultura e tempo de crescimento encontrado 
nas 107 bactérias isoladas de soja. 

Conclusões 

Entre os isolados obtidos, há bactérias com características 
que diferem das apresentadas pelas estirpes de 
Bradyrizobium utilizadas no experimento. 
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Introdução 

A água, vital para qualquer ser vivo, deve apresentar um 

conjunto de parâmetros estabelecidos por normas e 

legislações sanitárias para ser considerada potável. Neste 

sentido, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar a 

potabilidade da água de alguns poços de residências 

situadas no bairro Jardim das Copaíbas no Município de 

Boa Vista/RR, por meio de parâmetros físicos e químicos 

como: Cor, Cloro, Temperatura, pH, Turbidez, Sólidos 

Dissolvidos, Dureza Total e microbiológicos (Coliformes 

Totais e Termotolerantes). Ressalta-se que a comunidade 

utiliza a água destes poços para consumo humano, sem 

nenhum tratamento para prevenir doenças de veiculações 

hídricas, já que essa fonte de abastecimento é muito 

suscetível à contaminação.Os parâmetros analisados 

foram avaliados e os resultados comparados com os 

estabelecidos pela Portaria Brasileira de potabilidade de 

água nº 2.914/11 do Ministério da Saúde.  

Material e Métodos 

A abordagem metodológica compreendeu primeiramente o 
reconhecimento do local e seleção dos poços cacimba 
onde foram coletadas amostras de água para as análises 
laboratoriais nos meses de março a junho. Foram 
coletadas amostras de água de seis poços, todos 
georreferenciados, sendo cinco poços cacimbas 
residenciais e um poço artesiano, localizado na escola do 
bairro, para análises físico-químicas e microbiológicas. Os 
poços residenciais foram escolhidos aleatoriamente. 
Todas as amostras de água foram acondicionadas em 
caixa de isopor com gelo, e encaminhadas para o 
laboratório de análises físico-químicas e microbiológicas 
do Núcleo de Controle de Qualidade – NCQ, da 
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER, para 
a realização das análises. 

Resultados e Discussão 

Embora a avaliação da água dos poços tenha ocorrido 
somente durante três meses, é possível fazer algumas 
observações sobre a qualidade destas. Considerando os 
resultados obtidos para os parâmetros físicos, químicos e 
microbiológicos, quando comparados aos estabelecidos 
pela Portaria n

o
 2.914/11 do Ministério da Saúde. No 

período que as águas foram analisadas não foi detectado 
a presença de Cloro em nenhum dos poços monitorados. 
Dos seis poços, somente o poço M1 se encontrava com o 
pH dentro das normas estabelecidas. A cor e a turbidez 
apresentaram elevados valores no mês de março, nos 
poços M4 e M6. E para análises microbiológicas ocorreu a 
presença de coliformes totais e Termotolerantes em 100% 
das amostras no mês de junho. Possivelmente os 
resultados positivos para coliformes totais e 
termotolerantes são ocasionados pela falta de: cloração da 
água; localização de privadas e lixo nas proximidades dos  
 

 
poços; poços mal construídos; tampas e armazenamento 
inadequado das águas, conforme apresentado na figura 1.   

                                                         

            
Figura 1: Tampa inadequada, (A); sanitário próximo ao 
poço, (B); reservatório de lixo (C) localizado próximo ao 
poço M6 e baldes (D) utilizados pelos moradores como 
reservatórios de água. 

Conclusões 

Conforme os dados analisados nesta pesquisa, verificou-
se que em 100% dos poços avaliados, pelo menos um 
parâmetro físico-químico se encontrava fora dos padrões 
estabelecidos pela portaria. Além disso, nas análises 
microbiológicas, todos os poços apresentaram presença 
de coliformes totais, e na coleta referente ao mês de 
junho, todas as amostras avaliadas indicaram a presença 
de coliformes termotolerantes, indicando que a água 
destes poços se encontravam contaminadas e impróprias 
para consumo humano no período da análise. Desta 
forma, conclui-se que as águas dos poços avaliados são 
inapropriadas para o consumo, de acordo com os 
resultados obtidos e comparados com a Portaria nº 
2.914/11 MS. Indicando, assim, que o consumo destas 
águas devem ser evitado para futuramente não 
ocasionarem danos maiores a saúde daquela população. 
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Introdução 

A cidade Boa Vista, capital do estado de Roraima, 
localizada no extremo norte do Brasil, possui como 
principal rio o Branco, tendo como afluente principal o rio 
Cauamé, que compreende a área de estudo desse 
trabalho. Ao longo do rio Cauamé localizam-se os 
balneários utilizados pela população em dias quentes, 
entretanto, a qualidade da água destes locais não é 
monitorada pelos órgãos responsáveis com vistas a 
garantir a saúde dos banhistas. Diante deste contexto, este 
trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade das águas 
superficiais dos banhos Cauamé, Curupira e Polar através 
de parâmetros físico-químicos e microbiológicos, bem 
como, verificar a balneabilidade nesses locais. 

Material e Métodos 

Para a coleta de água superficial foi utilizado garrafas PET 
de 600 ml, as amostras foram coletadas contra a 
correnteza. Sendo que no banho do Cauamé e Polar 
coletou-se em três pontos no qual abrangia a margem e a 
dois metros da mesma. No banho Curupira a primeira 
coleta foi realizada a dois metros da margem também em 
três pontos. Em alguns pontos dos banhos não foi possível 
realizar as coletas das amostras, devido ao período 
chuvoso que dificultou o acesso. Contudo, as amostras 
foram coletas pela manhã para que não houvesse 
variações em alguns parâmetros. Somente in loco foi 
medido o pH e temperatura, posteriormente, as amostras 
identificadas foram levadas ao laboratório da Universidade 
Estadual de Roraima. As coletas foram realizadas nos dias 
15 de fevereiro, 29 de maio e 25 de junho no horário entre 
7:10e 9: 35. No total foram coletadas 37 amostras. Os 
parâmetros físico-químicos avaliados foram pH, 
temperatura, turbidez, condutividade e sólidos totais 
dissolvidos e, entre os microbiológicas, coliformes totais, 
fecais e Salmonella.  

Resultados e Discussão 

Dentre os parâmetros avaliados nas  amostras coletadas 
no banho do Cauamé, Polar e Curupira, o pH da segunda 
coleta no banho do Cauamé nos pontos PC1.2, PC2, 
PC2.2, PC3 e PC3.2 apresentaram valores de pH abaixo 
de 6,o, conforme recomendado pela Resolução CONAMA 
357/05. Em relação a turbidez todos as amostras 
coletadas apresentaram valores dentro do estabelecido 
pela Resolução Conama 357/05, e o mesmo foi observado 
para os Sólidos Totais Dissolvidos, que ficaram abaixo do 
estabelecido que é de, no máximo, 500 mg/L. Avaliou-se 
também a presença de coliformes totais, fecais e 
salmonela nas 37 amostras coletadas nas praias do banho 
do Cauamé, Polar e Curupira, para verificar se estes locais 
são próprios para banho. Os resultados encontrados para 
análise microbiológica para o banho do Cauamé são 
apresentados na Tabela 01. 
 

 
Tabela 01: Parâmetros microbiológico das amostras de 
balneabilidade da água coletadas nas margens e a 2 
metros da margem em 3 pontos localizados no banho 
Cauamé, rio Cauamé, na área urbana de Boa Vista, RR. 

Amostras Coliformes Totais, 
100ml 

Coliformes Fecais,  
100 ml 

Salmonella, 
100ml 

1a Coleta 

PC1 19.400 3.400 800 

PC1.2 7.500 6.300 Ausente 

PC2 7.200 5.800 300 

PC2.2 6.000 5.000 Ausente 

PC3 6.600 5.100 Ausente 

PC3.2 5.500 4.000 Ausente 

2a Coleta 

PC1 400 ausente Ausente 

PC1.2 1.500 ausente 100 

PC2 1.000 ausente 200 

PC2.2 1.800 ausente 100 

PC3 700 100 Ausente 

PC3.2 2.200 100 100 

3a Coleta 

PC1 3.400 1.500 Ausente 

PC1.2 2.800 1.300 Ausente 

PC2 4.300 2.000 Ausente 

PC2.2 1.800 100 Ausente 

PC3 2.900 1.300 Ausente 

PC3.2 2.800 1.200 Ausente 

Para o banho Cauamé, os maiores valores obtidos de 
coliformes totais e fecais foi durante o período de 
estiagem, ou seja, período sem chuvas na cidade de Boa 
Vista,  e com maior número de frequentadores nesse 
balneário, devido as temperaturas elevadas. Segundo a 
Resolução CONAMA 357/05 os valores de Coliformes 
Termotolerantes não deverá exceder 200 Coliformes por 
100 mililitros, entretanto, verificou-se que os resultados 
esta bem acima do estabelecido.  

Conclusões 

Os parâmetros microbiológicos apresentaram valores 
muito acima do estabelecido pela Resolução 274/2000 em 
alguns pontos de coleta para Coliformes Fecais e 
Salmonela. Esses dados indicam a necessidade de 
sensibilização tanto por parte dos órgãos públicos 
responsáveis e pela população frequentadora dos 
balneários Cauamé, Polar e Curupira sobre a situação de 
poluição que se encontram estes locais. Durante o estudo 
foi encontrando muitos resíduos sólidos como garrafas, 
restos de materiais de construção e alimentos.   
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Introdução 

O dendezeiro (Elaeis guineenses Jacq), também 

conhecido como palma, é uma espécie de palmeira 

perene, tropical de origem africana que foi introduzida no 

Brasil no período colonial, pelos escravos africanos. Dentre 

as oleaginosas plantadas, o dendezeiro é a que apresenta 

a maior produtividade em todo o mundo, com rendimentos 

médios entre 4 a 6 t/ha/ano de óleo, o que equivale a 

aproximadamente 10 vezes a produtividade de óleo de 

soja (BRAZILIO et al., 2012 ; CORDEIRO et al.,2010). 

Com relação às matérias primas com potencial para 

obtenção de biodiesel, o óleo de dendê se destaca, por ser 

o segundo óleo mais abundante no mundo e por ser 

caracterizada pela produtividade superior entre todas as 

oleaginosas. De acordo com Cordeiro et al. (2010) no 

Estado de Roraima, especificamente na região Sul as 

condições climáticas e vegetativas são propicias para o 

cultivo do dendê. 

Diante disso esse trabalho tem por objetivo avaliar o 

rendimento em óleo do dendezeiro a partir de três híbridos 

cultivados em ambiente de savana no campo experimental 

da Embrapa localizada no Monte Cristo. 

Material e Métodos 

Inicialmente foram realizadas as coletas no campo 

experimental Monte Cristo, município de Boa Vista no 

norte do Estado. As plantas foram identificadas de acordo 

com a numeração determinada pelos blocos, em que 

através das três parcelas pode-se numerar a linha e a 

planta (LxPy). Após a coleta as amostras foram 

despolpadas, pesadas, etiquetadas e, posteriormente, 

acondicionadas em freezer no laboratório de apoio do 

NUPENERG. Para a obtenção do óleo utilizou-se a 

extração a quente com o auxilio do aparelho de soxhlet por 

um período de seis horas. Após a extração, a amostra foi 

seca sob sulfato de sódio, filtrada e evaporou-se o solvente 

no evaporador rotativo. 

Resultados e Discussão 

As extrações, em triplicata, do óleo da polpa dos frutos de 

dendezeiro foram realizadas a partir de material coletado 

de duas safras no campo experimental de Monte Cristo 

perfazendo um total de 73 amostras. As amostras da 

primeira safra foram entregues ao NUPENERG 

despolpadas e trituradas, sendo apenas realizada a 

desidratação. Já as amostras da segunda safra foram 

despolpadas e trituradas no laboratório de síntese do 

NUPENERG. Observou-se que os óleos provenientes das 

amostras da segunda safra apresentaram uma coloração 

mais acentuada quando comparadas com a primeira. Isso 

pode ter ocorrido pelo fato do material ter sido despolpado 

e triturado e, logo em seguida, extraído ocorrendo menor  

degradação dos carotenoides. Esta observação também 

foi feita no trabalho de Souza et al. (2012) que avaliaram o 

rendimento do óleo de cultivares de dendezeiro em área 

de floresta alterada no município de Caroebe. Os 

resultados mostraram uma media de rendimento variando 

de 38% a 91% para a primeira safra que corresponde ao 

período chuvoso e um total de 46% a 84% para a segunda 

safra coletada no período seco. Esses resultados mostram 

pouca variação quando comparamos a taxa de rendimento 

entre as safras. Souza et al. (2012)  obtiveram uma 

variação media de 50% a 95% para a primeira safra 

(período chuvoso) e 55% a 85% para a segunda (período 

seco). O menor rendimento médio ocorreu na safra do 

período chuvoso (38%) enquanto que no trabalho dos 

autores citados o mínimo de rendimento ficou em torno 

50% para as duas safras. Nessa mesma safra obteve-se o 

maior rendimento médio (91%). Esse valor e semelhante 

ao encontrado no trabalho de Sousa et al (2012)  que 

obtiveram 95% para a safra do período chuvoso.  

 Os campos experimentais avaliados, Caroebe e Monte 

Cristo são compostos pelos mesmos híbridos, o que pode 

justificar a mínima variação das safras nos campos, tendo 

em vista que o rendimento não varia independente do 

ambiente de cultivo.   

Conclusões 

Não ocorreu variação nos resultados das taxas de 

extração dos dois campos experimentais. 

De modo geral os resultados foram significativos, 

superiores a literatura, isso pode ser justificado pelo fato 

dos indivíduos avaliados serem oriundos de um 

melhoramento, resultando em híbridos. 
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Introdução 

O futsal na atualidade é caracterizado como um esporte de 

alta intensidade, apresentando movimentos acíclicos 

variados e de curta duração, que exigem cada vez mais 

dos atletas elevados níveis de força. A força é uma 

capacidade física muito empregada nas modalidades 

coletivas. No desporto em geral tem sido definida como a 

capacidade do músculo de produzir tensão ao ativar-se ou 

contrair-se (WILMORE e COSTILL, 2001). No futsal, o 

treinamento de força é necessário para a elevação da 

performance específica do jogador, especialmente nas 

disputas de bola, nos saltos,nos chutes, disputas corpo a 

corpo, marcações e drible (SANTI MARIA, ARRUDA e 

ALMEIDA, 2009). Nesse sentido, o objetivo do presente 

estudo foi avaliar os efeitos neuromusculares do 

treinamento de força em jovens atletas de futsal durante 

uma temporada competitiva. 

 

Material e Métodos 

 

O estudo foi caracterizado como uma pesquisa de campo 

longitudinal. A amostra foi constituída por 14 atletas do 

sexo masculino, com idade média de 16,8 ± 0,36, altura 

1,70 ± 3,67 metros e 67,1 ± 4,15 kg, praticantes de futsal, 

vinculados a um clube que disputava competições pela 

Federação Roraimense de Futebol de Salão (FRFS). Os 

atletas da categoria juvenil (sub-17) treinavam em média 

cinco vezes por semana, com duração de 60 a 90 minutos 

cada sessão. Os atletas foram submetidos a avaliações 

antropométricas (peso da massa corporal, estatura e 

percentual de gordura corporal) e ao teste do salto 

horizontal para verificar as alterações na força de 

membros inferiores em diferentes momentos da 

periodização. Os testes foram realizados em três 

momentos distintos, sendo o primeiro no início dos 

treinamentos (T1), o segundo após o período preparatório 

(T2), e o terceiro na fase final do período competitivo (T3). 

Para análise estatística foi utilizando no plano descritivo, 

medidas de centralidade e dispersão com p<0,05. 

Resultados e Discussão 

 

Os resultados apontaram que os atletas obtiveram ganhos 

significativos na força explosiva durante o período de 

treinamento. A tabela 01 apresenta os valores médios e 

desvio padrão de Impulsão horizontal em centímetros nos 

três testes realizados. 

 

 

 

 

 

Tabela 01 – Média e desvio padrão dos resultados da 

força explosiva dos atletas de futsal 

 

TESTES Impulsão Horizontal (cm) 

T1 210,7 ± 5,39 

T2 225,5 ± 4,53* 

T3 234,7 ± 4,21
#
 

* p < 0,05 entre T1 e T2. 
#
 p < 0,05 entre T2 e T3 

 

Os testes de força para os membros inferiores 

mostraram que no T1, os atletas analisados tiveram um 

bom desempenho, alcançando média de 210,7 cm, valores 

bem parecidos aos encontrados por Generosi et al. (2008), 

que verificaram o desempenho motor de jovens atletas de 

futsal da categoria infantil com média de 212,31cm ±12,19 

para o salto horizontal, o que a princípio revela níveis de 

força aproximados. Com a aplicação dos treinamentos 

neuromusculares os atletas apresentaram um considerável 

aumento na força de membros inferiores após as seis 

primeiras semanas de treinamento do período preparatório 

em T2 com valores de 225,5, elevando os níveis de força 

em T3 com significativa melhora, alcançando 234,7 de 

média no final do período competitivo. 

Conclusões 

O futsal moderno é uma modalidade que exige jogadores 

com elevados níveis de força explosiva. Nesse sentido, 

avaliar e monitorar os ganhos nessa capacidade 

neuromuscular é imprescindível para uma boa preparação 

do salonista. Dessa forma, é possível concluir com o 

presente estudo que o treinamento periodizado envolvendo 

exercícios de pliometria, isometria, tração e com pesos 

pode melhorar a capacidade de força dos salonistas ao 

longo de um macrociclo. 
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Introdução 

Quando nos referimos às aulas de educação física na 

escola naturalmente relacionamos esta disciplina às 

atividades práticas com predominância na vivência de 

esportes. 

O presente estudo tem como problema de pesquisa: como 

os conteúdos teóricos e práticos vem sendo desenvolvidos 

e como os alunos são avaliados nas aulas de educação 

física do 6º ao 9º ano do ensino fundamental? 

O objetivo deste trabalho é identificar possibilidades que 

permitam a avaliação do aluno por meio do 

desenvolvimento de conteúdos teóricos específicos da 

área de conhecimento da educação física, associados 

com as atividades práticas já tradicionais dentro das aulas 

deste componente curricular. 

Material e Métodos 

Esta pesquisa caracteriza-se pela investigação 

exploratória, com uma abordagem qualitativa pautada em 

uma pesquisa de campo, tendo como técnica para coleta 

de dados o questionário. 

Foi definido como universo de pesquisa duas escolas da 

cidade de Boa Vista-RR, sendo uma destas da rede 

pública estadual e a segunda escola da rede particular. 

O público investigado foi composto por seis professores de 

educação física das respectivas escolas, sendo três da 

rede pública e três da rede particular. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos, embora de uma pequena amostra, 

nos revela dois perfis de profissionais. O primeiro destes 

puramente práticos, representados pelos professores que 

afirmam não trabalharem com aulas teóricas. 

O segundo perfil, que por motivos diferentes e com 

métodos bem específicos, são aqueles que mesclam as 

aulas de educação física entre teoria e prática. 

O que se percebe com isso é que o ensino desta 

disciplina, bem como as formas de avaliação; está sujeito 

a competência do profissional que leciona, as condições 

estruturais e de materiais que a escola oferece, do 

interesse dos alunos, suas vivências e de muitos outros 

fatores. 

Conclusões 

Por fim concluímos que embora os professores venham 

desenvolvendo os conteúdos próprios da educação física 

por meio de aulas tanto teóricas quanto práticas, ainda 

não existe por parte destes profissionais a preocupação ou 

a necessidade de avaliar seus alunos. 

Portanto, o que se observa que o fundamental não é 

verificar se o que se ensina realmente está sendo 

aprendido. Pois o mais importante é simplesmente aplicar 

o conteúdo. 
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Introdução 

A falta de saneamento básico na maior parte do estado de 
Roraima vem sendo uma grande preocupação de órgãos 
ambientais, tendo em vista que a maioria dos esgotos 
domésticos são lançados sem nenhum tipo de tratamento 
na natureza, poluindo significativamente o solo e as águas, 
causando doenças patológicas e aumentando, 
consideravelmente, a proliferação de mosquitos. A 
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (CAER), que 
é responsável pelo tratamento das águas no estado, não 
atende 100% do esgoto doméstico da capital Boa Vista, 
mesmo com todo o investimento na área. Diante do 
exposto, este trabalho teve como objetivo a construção de 
uma Bacia de Evapotranspiração (BET) e do Círculo da 
Bananeira em uma residência em Boa Vista, Roraima, 
como alternativa eficiente para o tratamento de águas 
residuais domésticas.  

Material e Métodos 

O sistema estudado neste trabalho foi implantado em 

escala real em uma residência com quatro moradores. 

Para a construção da BET inicialmente foi preparada toda 

a parte de escavação, 2 metros de largura, 4 de 

comprimento e 1 metro de altura, metragem necessária 

para uma família de 4 pessoas. A permeabilização da BET 

foi feita com tela de viveiro e cimento, sendo usado 

também uma fileira de tijolos de 2 furos na borda da bacia 

para evitar o escoamento superficial da água da chuva. 

Para o Círculo da Bananeira foi construído um buraco com 

1 metro de profundidade por 1,5 metros de largura, 

deixando a parte da montagem das camadas para os 

alunos envolvidos no projeto. Os materiais utilizados para 

a montagem das camadas foram: areia, brita, entulhos, 

pneus, terra preta e as plantas (bananeiras, taja, 

mamoeiro). A tubulação do vaso sanitário (100mm) foi 

ligada a BET e a da pia do banheiro e ralo do chuveiro, 

juntamente com a pia da cozinha (50mm) ligados ao 

Círculo da Bananeiras. Com os pneus de carros foi feito 

um duto e conectado ao cano de 100mm oriundo do vaso 

sanitário, deixando um suspiro para a evaporação dos 

gases e possíveis análises da água. Os entulhos (tijolos, 

pedaços de cimento, resto de obras), foram colocados até 

a altura dos pneus, local onde as bactérias anaeróbicas se 

proliferarão. Acima, uma camada de brita, uma de areia e 

a última a de terra preta, local onde foram plantadas as 

bananeiras. Para a montagem do Círculo da Bananeira, 

foram colocadas madeiras, troncos de árvores e também 

foram plantadas mudas de bananeiras na borda do 

buraco.  

Resultados e Discussão 

 
 

As figuras 1 e 2 apresentam as etapas de construção da 
Bacia de Evapotranspiração (BET) e do Círculo da 
Bananeira, respectivamente. 

 
Figura 1: Etapas da montagem da Bacia de Evapotranspiração: 
(A) construção do duto com pneus usados e entulhos de obras; 
(B) colocação das camadas de areia e brita; (C) finalização com 
a terra preta e plantação das mudas de bananeira. 

 

 
Figura 2: Montagem e plantação das mudas de bananeira no 
Círculo das bananeiras. 
 

O processo de construção e montagem da BET e Círculo 

da Bananeira apresentaram custo relativamente baixo e 

acessível às famílias. Podendo ser colocado em prática 

pelo poder público, incentivando a reutilização de pneus, 

entulhos e o tratamento de esgoto doméstico que são 

jogados na natureza sem tratamento prévio. O maior 

benefício das BETs é que não gera nenhum tipo de 

efluente e os dejetos humanos são transformados em 

nutrientes para plantas, e a água somente sai por 

evaporação, quando 100% limpa.  

Conclusões 

Durante o tempo da pesquisa, os sistemas não 

apresentaram nenhum tipo de problema e à família  colheu 

frutos das bananeiras com apenas 10 meses. Além disso, 

serviu para apresentar ao Estado de Roraima alternativas 

de baixo custo para a proteção do meio ambiente e 

tratamento do esgoto.    
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Introdução 
 
O ácaro-vermelho-das-palmeiras, Raoiella indica Hirst 
(Tenuipalpidae) é uma de expressão quarentenária recém 
introduzida no Brasil, presentes em Roraima (julho de 
2009) e Amazonas( agosto de 2011) (Navia et al., 2011; 
Rodrigues & Antony 2011). Originado da Ásia e África 
(Sayed, 1942; Moutia, 1958; Chaudhri, 1974) ele se tornou 
um invasor agressivo nas Américas (Flechtmann & Etienne 
2004, 2005).  
Com este trabalho objetivou-se estudar a biologia de R. 
indica em diferentes condições de temperatura. 
 

Material e Métodos 
 
O experimento foi em delineamento inteiramente 
casualizado, com 60 repetições. Cada parcela 
experimental foi constituída de uma arena contendo um 
ovo de R. indica. Esta arena foi constituída de um disco de 
folíolo da palmeira (Veitchia merrilli Arecaeae) de 5 cm de 
diâmetro, com a face abaxial voltada para cima. Os discos 
de folíolo foram colocados em bandeja de 16 cm de 
diâmetro contendo uma espuma de polietileno coberta por 
papel de filtro e sua margem coberta por algodão. 
Diariamente, foi contado o número de ovos, larvas e 
adultos (machos e fêmeas) e anotado a fase e o ínstar em 
que estão. Com os dados obtidos foram construídas 
tabelas de esperança de vida e traçada a função de 
sobrevivência em cada temperatura. 
 

Resultados e Discussão 
 
A biologia de R. indica foi estudada somente sob 
condições de laboratório, na temperatura de 25ºC, onde foi 
observado que as fêmeas vivem cerca de 22 a 40 dias e 
os machos de 24 a 44 dias e o período de oviposição foi 
de 2 a 17 dias e taxa fecundidade foi de 7 ovos/fêmea 
(FLORES-GALANO et al., 2010 
O maior período de vida de R. indica foi na temperatura de 
20°C, em que os indivíduos sobreviveram até 71 dias. A 
TL50 nesta temperatura foi de 22 dias. O segundo maior 
período de vida foi a 27°C, com indivíduos sobreviventes 
até 64 dias e TL50 de 12 dias. Os menores períodos de 
vida aconteceram nas temperaturas de 30 e 32 °C (26 e 
dias, respectivamente), com TLs50 de 5 e 6 dias, 
respectivamente. Na temperatura de 32 °C os ácaros não 
chegaram a fase adulta (Figura 1). 
Na temperatura de 20°C o período de ovo variou de 9 a 12 
dias, o de larva de 2 a 4 dias, o de protoninfa de 3 a 6 dias 
e do de doutoninfa de 6 a 7 dias e a fase adulta de 29 a 42 
dias. Nesta temperatura, as fêmeas colocaram 16 a 18 
ovos (Tabela 1).  
Já na temperatura de 27°C o período de ovo variou de 6 a 
7 dias, o de larva de 3 a 4 dias, o de protoninfa de 1 a 4 
dias e do de doutoninfa de 2 a 5 dias e a fase adulta de 21 
a 44 dias (Tabela 1). Na temperatura de 30°C o período de 

ovo variou de 3 a 5 dias, o de larva de 2 a 3 dias, o de 
protoninfa de 3 a 4 dias e do de doutoninfa de 1 dia e a 
fase adulta de 13 dias. Nesta temperatura, as fêmeas não 
colocaram ovos (Tabela 1).  
Na temperatura de 32°C o período de ovo variou de 3 a 4 
dias, o de larva de 5 a 22 dias, sendo que estas não 
sobreviveram até a fase de protoninfa (Tabela 1).  

 
Figura 1. Sobrevivência de Raoiella indica em diferentes 
temperaturas.  
 
Tabela 1. Período de sobrevivência de cada fase de vida 
de e número de ovos médio por fêmea de Raoiella indica 
nas temperaturas de 20, 27, 30 e 32 °C. 

Fase Temperaturas (°C) 

20° 27° 30° 32° 

Ovo 9-12 6-7 3-5 3-4 

Larva 2-4 3-4 2-3 5-22 

Protoninfa 3-6 1-4 3-4 0 

Deutoninfa 6-7 2-5 1 0 

Adulto 29-42 21-44 13 0 

 

Conclusões 
- A temperatura mais adequada para Raoiella indica é 27 
°C porque período de vida foi menor e a sobrevivência 
maior. 
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Introdução 

 

O Pau-rainha (Centrolobium paraense Tul.) é uma 

leguminosa presente ao norte da América do Sul, cujas 

populações estão distribuídas desde o Panamá, Equador, 

Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname (PIRIE et al. 

2009; KAMINSKI, 2004). Em Roraima está leguminosa é 

encontrada em ilhas de mata em áreas de cerrado 

(savana). Suas características são em média de 5-30 

metros de altura, apresentam frutos alados, com sâmara e 

sua superfície coberta de espinhos agudos (BASTOS, 

1952). Está árvore é utilizada por indígenas, fabricações 

de moveis, cercas, cabos de ferramentas e carvão vegetal 

grande potencial genético madeireiro (KAMINSKI, 2004). 

Assim o objetivo deste trabalho foi avaliar a biometria dos 

frutos coletados em diversas regiões do Estado de 

Roraima.  

Material e Métodos 

Foram realizadas coletas de frutos em nove localidades 

sendo elas: Taiano, Amajari 1, Amajari 2, Serra da Lua, 

Matá-Matá, Caracaraí, Normandia 1, Normandia 2 e 

Fazenda Pau-rainha. Os frutos foram coletados em um 

raio de 15 metros de cada árvore. Foram coletados em 

média 300 frutos por localidade. No laboratório de 

Microbiologia do solo, foram selecionados 100 frutos de 

cada área amostrada para a biometria. De cada fruto 

foram avaliadas as seguintes características:  

comprimento total do fruto, do pendúnculo, da cápsula,  da 

ala e do esporão; largura da cápsula e da ala e o número 

de sementes por frutos. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados da biometria estão apresentados na tabela 

1. Os frutos coletados no Taiano apresentaram em média  

maior comprimento do fruto, já em Normandia 1 maior 

comprimento do pendúnculo. Quanto ao comprimento da 

cápsula, as amostras do Taiano apresentaram maior 

comprimento e  Amajari 1 a maior largura da cápsula. Para 

as características da ala, Amajari 1 apresentou o maior 

comprimento e Taiano apresentou maior largura. Os frutos 

de Amajari apresentaram o maior comprimento do 

esporão. O número de sementes por frutos variou de 1 a 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela1. Biometria de frutos de Centrolobium paraense 

Tul. coletados em diferentes localidades do Estado 

Roraima. 

 

 
Localidades 

Comp. 
Fruto  

Comp.  
Pendúnculo  

Comp.  
Capsula  

Larg. 
Capsula  

Comp. 
Ala  

Larg.  
Ala  

Comp. 
Esporão 

Média 
Sementes 

Amajari 1 

 
17,32 

 
15,07 42,71 46,90 30,34 13,16 14,42 1,46 

Amajari 2 15,37 
20,80 40,16 29,35 14,38 67,01 10,92 1,48 

Caracaraí 18,74 22,17 44,88 35,06 17,87 69,35 12,19 
1,23 

Faz. Pau-
rainha 

17,46 13,99 40,90 29,12 13,59 65,27 13,35 
1,09 

Matá-Matá 17,17 15,50 46,68 28,48 16,19 62,36 11,00 
1,23       

Normandia 1 15,73 23,11 42,94 26,47 14,81 62,32 8,51 
1,08 

Normandia 2 
 

 
15,68 
 

20,77 36,21 32,23 13,73 60,00 7,57 1,21 

Serra da Lua 
 

17,89 19,27 46,90 31,98 17,02 68,70   10,83 
    0,96 

Taiano 19,12 19,71 53,51 31,54 19,93 77,38 11,09 
1,45 

 

Conclusões 

A informação da biometria de frutos serve como um 

indicativo para seleção de matrizes para produção de 

mudas de pau-rainha. 
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Introdução 

O arroz tem importância econômica e social no Brasil. O 
beneficiamento do arroz é composto de diferentes 
operações unitárias, entre as quais o brunimento de grãos 
inteiros, que determina um dos mais importantes critérios 
de qualidade do arroz para consume humano. 
As operações unitárias de beneficiamento de arroz são 
responsáveis por cerca da metade de grãos quebrados, 
sendo o restante proveniente principalmente da lavoura. O 
valor de mercado dos grãos inteiros foi e continua sendo 
maior do que para grãos quebrados com o preço diferindo 
em mais de 100% para grãos inteiros beneficiados (Luz, 
2005). Objetivou-se neste trabalho determinar a biometria 
de grãos de arroz beneficiados, de cinco genótipos obtidos 
em diferentes períodos de colheita. 

Material e Métodos 

As análises de biometria, em grãos de arroz beneficiados, 
foram realizadas em agosto de 2013, no laboratório de 
análises de sementes da Embrapa Roraima. 
Grãos de cinco genótipos de arroz (CNAi 9903, BRS 
Tropical, Jasmine, SC 608, Formosa), cultivadas em área 
de várzea de Roraima, obtidos de quatro períodos de 
colheita (0, 7, 14,e 21 dias), realizadas a partir do ponto de 
colheita, foram avaliados. Para cada genótipo, foram 
constituídos quatro tratamentos (0, 7, 14, 21 dias). 
Foi realizado o beneficiamento em moinho SUZUKI, onde 
as amostras de grãos foram descascadas, em seguida 
po idos  pro ess dos por 40” de  ru i e to), e sep r dos 
os grãos inteiros dos quebrados utilizando-se “trier” 
   ero “0” por 30”. 
Após esse processo, foram amostrados ao acaso 20 grãos 
inteiros de arroz de cada tratamento. Estes grãos foram 
medidos quanto ao comprimento, largura e espessura, 
com auxílio de paquímetro digital, sendo os resultados 
expressos em milímetros (mm). Foi calculado também o 
volume em mm

3
 dos grãos pela multiplicação das três 

dimensões mesuradas (C x L x E). 

Resultados e Discussão 

Os valores médios obtidos por período de colheita, para as 
dimensões de comprimento (mm), largura (mm) e 
espessura (mm) podem ser verificados na tabela 1. 
Em relação ao comprimento, os grãos da cultivar BRS 
Tropical apresentaram maior média com 7,47 mm. Quanto 
à largura e espessura, os grãos da Formosa apresentaram 
maiores médias com 2,72 mm e 1,95 mm, 
respectivamente. 
Os valores médios para volume (mm

3
) dos grãos obtidos 

dos genótipos CNAi 9903, Tropical, Jasmine, SC 608, 
Formosa, de diferentes períodos de colheita (0, 07, 14, 21 
dias) variaram de 23,15 mm

3
 para a CNAi 9903 a 27,65 

mm
3
 para a Jasmine. Isto indica a variação existente entre 

estes cinco genótipos nas medidas biométricas dos grãos, 
na tabela 1 é constatado este aspecto. Tendo em vista que 

o arroz comum é comercializado e valorado em função de 
ser Classe 1 - Longo-fino conforme SOSBAI (2007), assim, 
o genótipo Formosa é classificado como um tipo de grão 
especial, destinado à culinária oriental. Nos períodos de 
colheita não foram verificadas maiores variações entre o 
volume dos grãos beneficiados. 
 
Tabela 1. Valores médios de comprimento (C, mm), largura (L, 
mm), espessura (E, mm) e volume (V, mm

3
) de grãos de arroz 

beneficiados de cinco genótipos, obtidos em quatro períodos (0, 
7, 14, 21 dias) de colheita em Roraima 
  0 7 14 21   

  CNAi 9903 Média 

C  5,33 5,24 5,20 5,31 5,27 

L  2,41 2,41 2,45 2,46 2,43 

E  1,80 1,80 1,81 1,81 1,81 

V  23,10 22,73 23,06 23,64 23,15 

  BRS TROPICAL   

C  7,48 7,48 7,45 7,48 7,47 

L  2,10 2,07 2,06 2,08 2,08 

E  1,75 1,71 1,73 1,72 1,73 

V  27,49 26,48 26,55 26,76 26,88 

  JASMINE   

C  7,47 7,45 7,33 7,37 7,41 

L  2,14 2,13 2,11 2,11 2,12 

E  1,76 1,77 1,73 1,76 1,76 

V  28,14 28,09 26,76 27,37 27,65 

  SC 608   

C  6,84 6,90 6,78 6,70 6,81 

L  2,13 2,14 2,17 2,07 2,13 

E  1,70 1,68 1,65 1,67 1,68 

V  24,77 24,81 24,28 23,16 24,37 

  FORMOSA   

C  4,77 4,80 4,61 4,67 4,71 

L  2,70 2,77 2,72 2,70 2,72 

E  1,96 1,98 1,92 1,94 1,95 

V  25,24 26,33 24,08 24,46 24,98 

Conclusões 

Os períodos de colheita (0, 7, 14, e 21 dias) não 
influenciam no volume dos grãos beneficiados dos cinco 
genótipos de arroz irrigado. 

Agradecimento 
Ao CNPq pela bolsa de Iniciação Científica. 
____________________ 
SOSBAI. SOCIEDADE SUL-BRASILEIRA DE ARROZ IRRIGADO.  Arroz 

irrigado: Recomendações técnicas da pesquisa para Sul do Brasil/ 

Sociedade Sul-Brasileira de arroz irrigado; V Congresso Brasileiro de arroz 

irrigado, XXVII Reunião da cultura do arroz irrigado. Pelotas: SOSBAI, 
2007.161p., I1 
LUZ, C.A.S et al. Relações granulométricas no processo de brunimento de arroz. 
Eng. Agric. Jaboticabal, v.25, n.1, p.214-221. 2005. 

mailto:tieta_alcântara@hotmail.com


   VIII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR   

              Rua Sete de Setembro, 231 – sala 202 – Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista –                     
Roraima. Telefone: (95) 2121-0955. Email: nupecem.uerr@gmail.com 

37 

BIOMETRIA DE SEMENTES DE Centrolobium paraense Tul. COM TEGUMENTO DE 
DIFERENTES CORES OBTIDAS EM SETE AMBIENTES DE RORAIMA 
 
CARDOSO, Yara T.G.

1*
, SOUSA, Dalhas N.

1
, SANTOS, Daiany S.

1
, SMIDERLE, Oscar J.2, SOUZA, Aline G.3, SILVA, 

Krisle.2. 

1
Graduanda de Agronomia na UFRR, Campus Cauamé, BR 174 Km 12, Boa Vista, Roraima. Bolsista PIBIC/CNPq, 

2
Pesquisador 

Embrapa Roraima, C.P. 133, 69301-970, Boa Vista, RR., 
3
Pesquisadora, Bolsista de Pós doutorado – Embrapa Roraima – 

PNPD/CAPES, POSAGRO. e-mail: cardoso33@hotmail.com 

 

Palavras-chave: Pau-rainha, coloração de sementes, massa de sementes, espécie florestal. 

Introdução 

O Pau-rainha ocorre naturalmente desde o Panamá, em 
direção ao Sul, passando pelo Equador, Venezuela, 
Colômbia, Guianas, Suriname, até o extremo norte do 
Brasil, restringindo-se aos Estados do Pará e Roraima. Em 
Roraima, ocorre em regiões de baixas elevações, em 
solos ácidos e com fertilidade variada e é característico 
das ilhas de mata inseridas na savana, das zonas de 
transição e da floresta ombrófila densa (Kaminski, 2004). 
A biologia de sementes e plântulas é um campo da 
silvicultura tropical ainda pouco explorado, sendo que 
faltam informações sobre a ecologia básica de muitas 
espécies (Fredericksen et al., 2000). Dados de biometria 
dos frutos e sementes são úteis para a conservação e 
exploração de recursos de valor econômico e para avaliar 
a variabilidade genética dentro de populações de uma 
mesma espécie (Vieira e Gusmão, 2007). Objetivou-se 
neste trabalho estudar as características biométricas de 
sementes obtidas de sâmaras de nove populações de pau 
rainha provenientes de sete ambientes de Roraima. 

Material e Métodos 

As sâmaras de Pau-rainha foram coletadas no chão, em 
nove locais, em áreas de ocorrência natural foram 
avaliadas no Laboratório de Análise de Sementes da 
Embrapa Roraima. A extração das sementes de 100 
sâmaras por local foi manual. A seguir, nestas sementes, 
após realizada a classificação visual em três colorações 
predominantes do tegumento (claras, médias e escuras) 
foram avaliados os caracteres biométricos: comprimento, 
largura e espessura com auxílio de paquímetro digital 
(0,01 mm), assim como foi quantificada a massa individual 
das sementes em balança de precisão de 0,001 g. Os 
dados obtidos foram analisados utilizando planilha Excel 
com auxilio do SISVAR (Ferreira, 2011). 

Resultados e Discussão 

As maiores médias de medidas biométricas, para massa e 
volume, foram obtidas com as sementes classificadas 
como de coloração clara, enquanto as sementes de cor 
média obtiveram menores medidas biométricas, exceto 
para espessura (tabela 1). No entanto, estes valores 
médios não apresentaram diferenças significativas para 
sementes com tegumento de coloração clara, média ou 
escura. Apenas para a percentagem de sementes 
(%Semt) das três cores classificadas verificou-se diferença 
significativa nas médias. O menor percentual de sementes 
de tegumento escuro é indicativo de que as sementes 
avaliadas eram novas. 

Os valores médios obtidos para comprimento, largura, 

espessura e volume médio das sementes de Pau-rainha 

coletadas em Roraima, foram semelhantes aos obtidos por 

Pedreira (2010) em amostras obtidas em Maracá Roraima, 

que obteve para comprimento 13,1 mm, largura de 8,2 mm 

e para espessura 4,6 mm, exceto para o volume (492,91 

mm
3
). 

Tabela 1. Valores médios de massa (g) individual, 
comprimento, largura, espessura, volume e percentual de 
sementes de pau-rainha com três cores de tegumento 
coletadas de nove populações em sete ambientes de 
Roraima 

Cores Massa Comp. Larg. Espes. Vol %Semt 

Clara 0,314 13,40 8,47 4,52 511,98 36,3 ab 

Média 0,299 13,05 8,44 4,55 503,47 44,9 a  

Escura 0,306 13,59 8,49 4,43 511,88 18,8  b 

CV.% 16,18 8,31 6,28 7,79 15,3 25,2 
*Na coluna, médias seguidas de letras distintas diferem entre si, pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade; Comp= comprimento, Lar= 
largura e Esp= espessura em mm, Vol= volume em mm

3
. %Semt= 

percentagem de sementes 

 

A variação obtida na coloração do tegumento das 

sementes de pau-rainha pode ser resultado da 

variabilidade populacional do Centrolobium paraense, 

tendo em vista que esta é uma espécie não melhorada 

fitotecnicamente, revelando a necessidade de implementar 

pesquisas na área de melhoramento genético vegetal. 

Conclusões 

Os percentuais de sementes obtidos nas três colorações 

são influenciados pelos sete ambientes e nas nove 

populações de Centrolobium paraense. 
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Palavras-chave: substratos, Roraima, Orquídeas 

Introdução 

Dentro do grupo das plantas superiores denominadas 

angiospermas a família orquidacea é a mais rica em 

número de espécies, estimada em torno de 30 a 35 mil 

espécies, sendo o xaxim considerado ainda o melhor 

substrato para quem quer cultivar orquídeas, mas a busca 

por meios alternativos de cultivo é grande, sendo assim 

um dos motivos que influenciam na produção de vários 

trabalhos que tentam substituir ou somente fornecer 

alternativas para novos métodos de cultivo adequados. 

 

Material e Métodos 

 
As espécies de orquídeas escolhidas para participar dos 

experimentos foram Cattleya el dorado com um ano de 

vida, obtidas através de Micropropagação in vitro, onde 

foram divididas em 36 experimentos com substratos 

diferentes, sendo colocados em vasos com volume de 

470ml. Os substratos ocuparam cerca de 350ml do 

recipiente e o restante foi preenchido com brita. Os 

tratamentos foram separados nas seguintes odens: 12 

vasos com substrato a base de casca de cupuaçu 

triturada, 12 vasos com substrato com sementes de açai e 

12 do substrato testemunha fibra de coco. Cada substrato 

foi redvidido em aqueles com fertilizantes e sem 

fertilizantes, onde metade dos tratamentos receberam 

fertilizante a base de nitrato e ferro a cada 2 dias, onde 

houve comparação das características referente a parte 

aérea e crescimento das raízes das orquídeas no inicio do 

esperimento e no decorrer de 5 meses de cultivo.  

Resultados e Discussão 

Os substratos apresentaram-se constantes e adequados 

ao cultivo de orquídeas em comparação com a fibra de 

coco. O açaí se mostrou um ótimo substrato 

proporcionando aeração e facilidade de enraizamento nos 

primeiros meses, mas com o decorer do tempo ocorreu 

desenvolvimento de musgos e decomposição do material, 

dificultando assim o desenvolvimento das plantas. O 

cupuaçu em relação a fibra de coco  e ao açaí se mostrou 

o melhor, favorescendo mais nutrientes e tempo de 

decomposição mais demorado, onde as orquídeas se 

desenvolveram de maneira eficaz durante o período de 

avaliação 

 

Conclusões 

A procura de novos substratos mostrou que existem várias 

alternativas para substratos para orquídeas, sendo 

possivel adequar o cultivo destas com tipos diferentes de 

matéria orgânica de facil acesso e manuseio, preservando 

do extrativismo outros tipos de materiais bastante 

explorados como a fibra de coco e o xaxim. 
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Introdução 

A silvicultura urbana de uma cidade tem importância 

fundamental para a população que ali reside, são inúmeros 

os benefícios ao qual a mesma proporciona à população, 

este é apenas um ponto relevante que deve ser 

considerado para que se possa optar em implantá-la numa 

cidade. 

As árvores de rua de uma cidade tem importância 

fundamental na preservação do microclima urbano, no 

bem-estar da população além do conforto térmico para a 

mesma. O objetivo desta pesquisa foi cadastrar 

espacialmente as árvores pelo sistema operacional SIG 

existentes nas ruas da cidade de Boa vista, levando em 

conta critérios de urbanização.  

Material e Métodos 

Foram percorridas todas as ruas do município, a fim de 

coletar pontos do sistema de posicionamento global (GPS) 

e identificar as espécies arbóreas plantadas nas calçadas. 

Em seguida foram observados os padrões de urbanização, 

em consonância com leis da Prefeitura Municipal de Boa 

Vista. Esses critérios foram representados por cores em 

cada quadra dos bairros nos mapas digitalizados, sendo 

elas: o verde indicando que na rua há calçada e árvore; o 

preto indicando que na rua não há arvore, mas tem 

calçada; e o vermelho indicando que não tem calçada, no 

entanto, pode haver árvore. 

Resultados e Discussão 

Foram percorridos 55 bairros do município de Boa vista, 
sendo que 15 foram descartados por não atenderem os 
requisitos mínimos de urbanização, eles não apresentam 
algum tipo de pavimentação ou condições de infraestrutura 

urbana básica. 
Foram encontradas 6914 árvores nas calçadas, sendo de 

89 espécies diferentes, pertencentes a 35 famílias 

botânicas distintas. 
Observou-se que as espécies mais frequentes estão 
distribuídas em sete famílias botânicas, sendo elas: 
Myrtaceae, Crisobalanáceas, Moraceae, Bombacaceae, 
Anacardiaceae, Fabaceae, Bignoneaceae. 

Conclusões 

A realização do cadastro e da análise censitária da 
arborização de uma cidade é de fundamental importância, 
pois minimiza os erros e possibilita melhores estratégias 
de manejo e monitoramento.  
A arborização municipal necessita de controle e cuidados 
mais rigorosos quanto ao número de espécies 
empregadas. 
Além disso, este trabalho poderá servir de base para 
eventuais mapas temáticos, com o Desenvolvimento de  

 
um Sistema de Banco de Dados Geográficos com 
interface de fácil uso, favorecendo a gestão da cidade de 
Boa Vista.  
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Palavras-chave: Andiroba, massa de sementes, forma de sementes 

Introdução 

A andiroba é uma espécie de uso múltiplo, a madeira e o 
óleo extraído das sementes são dois dos produtos mais 
importantes gerados pela andiroba. Entre as espécies 
nativas da Amazônia, a madeira da andiroba é uma das 
mais estudadas (Souza 1997). É uma árvore cujo óleo, 
extraído da semente, possui propriedades medicinais com 
elevado potencial comercial e se destaca entre os óleos 
tradicionais no norte do Brasil. A sua exploração 
extrativista é cada vez mais promissora e inevitável, e 
pode ser futuramente ainda mais intensificada. Há, 
portanto, uma necessidade para conservar este recurso 
natural, e para tanto deve-se em primeiro lugar reunir 
informações sobre esta espécie, principalmente para 
subsidiar projetos de propagação e para desenvolver seu 
manejo adequado. A classificação de sementes por 
tamanho, em muitas espécies, é indicativo da qualidade 
fisiológica, podendo constituir-se em importante estratégia 
para aumentar a produtividade, e tem sido bastante 
empregada na multiplicação das diferentes espécies 
vegetais, tendo em vista que o tamanho da semente pode 
afetar a germinação, e o vigor das plântulas originadas. 
Objetivando buscar maior conhecimento sobre a espécie, 
avaliou-se nesse trabalho, características físicas de 
sementes de Carapa guianensis. 

Material e Métodos 

As sementes de andiroba (Carapa guianensis Aubl.) 

utilizadas neste estudo foram coletadas em área de 

monitoramento do projeto Kamukaia da Embrapa Roraima, 

no município de São João da Baliza. Após a colheita e 

limpeza no campo, as sementes foram separadas 

manualmente no Laboratório de Análise de Sementes da 

Embrapa Roraima. 
Foram avaliadas sementes de dois formatos: redondas e 
chatas, ambas contendo sementes de tamanhos grande, 
médio e pequeno. Sendo que as analises dos dados foram 
realizadas em delineamento casualizado com os dois 
tratamentos (formatos) cujos tamanhos de sementes eram 
grandes, médias e pequenas, cada repetição com 50 
sementes. Considerou-se como comprimento a medida 
entre a base e o ápice da semente; como largura a medida 
mais larga em contraposição ao comprimento; e como 
espessura a medida mais larga em contraposição à 
largura. As medidas das dimensões de comprimento, 
largura e espessura, foram realizadas com auxílio de 
paquímetro digital, sendo os resultados expressos em 
milímetros. Além disso, foi determinada também a massa 
fresca por semente em balança de precisão 0,001g. 

Resultados e Discussão 

Na analise da biometria das sementes verificaram-se 

variações entre os valores médios, conforme se observa 

na Tabela 1. As sementes chatas obtiveram maiores 

valores para comprimento nas sementes de tamanho 

grande. Enquanto que os valores obtidos nas sementes de 

tamanho grande, médio e pequeno para as variáveis 

massa fresca de sementes, largura e espessura nas 

sementes redondas as médias obtidas foram maiores. 

 

Tabela 1. Valores médios de massa fresca de sementes 

(g), comprimento, largura e espessura (mm) para 

sementes de andiroba com tamanhos pequeno, médio e 

grande e de formato redondo e chato obtidas em Roraima 

2013 

  Massa Comprimento  Largura   Espessura  

 Tamanho   REDONDAS     

Grandes 30,603 50,130 39,780 35,202 

Médias 23,941 47,137 37,817 31,797 

Pequenas 15,726 40,263 31,623 28,642 

média 23,423 45,843 36,407 31,880 

    CHATAS     

Grandes 25,637 54,025 39,635 30,052 

Médias 17,840 47,792 35,713 24,754 

Pequenas 11,986 41,926 31,638 21,325 

média 18,488 47,914 35,662 25,377 
 

As sementes apresentaram diferenças nas médias, pois 

são previstas variações individuais dentro de uma mesma 

espécie, principalmente em função das condições 

ambientais ocorrentes durante o desenvolvimento das 

sementes, além da possível variabilidade genética das 

matrizes em que foram obtidas. 

Conclusões 

No lote avaliado as sementes classificadas como redondas 

apresentam maior média de massa fresca, largura e 

espessura, enquanto as denominadas de chatas são de 

maior comprimento. 
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Introdução 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp) é uma das 

principais fontes de proteína vegetal consumida por 

populações rurais e urbanas do Norte e Nordeste do Brasil, 

atuando, também, como importante fonte de emprego e 

renda nestas regiões (FREIRE FILHO et al., 2011). A 

produtividade da cultura, a qual é ainda bastante reduzida, 

pode ser aumentada, dentre outros fatores, pelo plantio de 

sementes provenientes de variedades melhoradas. Na 

Embrapa Roraima, atividades de avaliação e seleção de 

linhagens de feijão-caupi são conduzidas em parceria com 

a Embrapa Meio-Norte, que lidera o programa de 

melhoramento da cultura. Como uma sequência dessas 

atividades, o objetivo do presente estudo foi avaliar 

genótipos de feijão-caupi de porte ereto e prostrado em 

Roraima, na safra 2012. 

Material e Métodos 

Em julho de 2012, dois conjuntos de genótipos de feijão-
caupi (um de porte ereto/semiereto e outro de porte 
prostrado/semi-prostrado) foram plantados em dois 
ambientes de Roraima (Campo Experimental Serra da 
Prata – CESP e Campo Experimental Água Boa - CEAB), 
sendo o primeiro local representante do ecossistema de 
floresta alterada, e o segundo, do cerrado. Os campos 
mencionados pertencem à Embrapa Roraima e se 
localizam nos municípios de Boa Vista e de Mucajaí, 
respectivamente. O delineamento experimental utilizado 
em cada ensaio e em local foi o de blocos ao acaso com 
quatro repetições e 20 tratamentos (16 linhagens e 4 
testemunhas). A área útil de cada parcela experimental foi 
5,0 m

2
 para o ensaio ereto/semiereto e 8,0 m

2
 para o 

ensaio prostrado/semiprostrado. As seguintes 
características foram avaliadas: número de dias para o 
início da floração (IF), estande (ST), comprimento da 
vagem (COMV, em cm), massa da vagem (MV, em g), 
número de grãos da vagem (NGV), massa de grãos da 
vagem (MGV, em g) e produtividade de grãos (PROD). As 
características COMV, MV, NGV e MGV representam 
médias de cinco vagens aleatoriamente coletadas em cada 
parcela. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância e as médias foram agrupadas pelo teste de 
Scott-Knott, ao nível de 5% de significância, por intermédio 
do programa SISVAR (FERREIRA, 2000).  

Resultados e Discussão 

Considerando os dois ensaios, foram observadas 

diferenças signifi  tiv s  p≤0,05) entre os ambientes (A) e 

entre os genótipos (G) para todas as características 

avaliadas. A interação G x A, no entanto, foi significativa 

apenas para IF e ST, no ensaio ereto/semiereto, e para IF, 

ST e PROD, no ensaio prostrado/semiprostrado, indicando 

que o comportamento dos genótipos em relação a estas 

características não foi concordante entre os ambientes de 

avaliação. Foi obtida boa precisão experimental na 

condução dos ensaios, uma vez que os valores dos 

coeficientes de variação foram de baixos a moderados 

(2,05% a 19,42%). No ensaio ereto/semiereto, os valores 

médios para IF, ST, COMV, MV, NGV, MGV e PROD 

foram 43 dias; 71 plantas; 19,3 cm; 3,22 g; 13 grãos; 2,53 

g e 897,7 kg/ha, respectivamente. No ensaio 

prostrado/semiprostrado, por outro lado, os valores médios 

para estas mesmas características foram 44 dias; 72 

plantas; 19,8 cm; 3,44 g; 14 grãos; 2,64 g e 804,5 kg/ha, 

respectivamente. A linhagem MNC02-68-2F-2-6 do ensaio 

ereto/semiereto, e a MNC03-761F-1 do ensaio 

prostrado/semiprostrado, foram as mais precoces, com 

florescimento médio aos 41 e aos 42 dias, 

respectivamente. De uma forma geral, no ensaio 

ereto/semiereto, a linhagem MNC03-73-7F-5-1 foi a mais 

promissora, com valores satisfatórios para PROD (1.078 

kg/ha) e para a maioria das demais características 

avaliadas. Em relação ao ensaio prostrado/semiprostrado, 

as linhagens MNC02-701F-2 e MNC03-736F-6 foram as 

mais promissoras, apresentando PROD de 1.061 e 1.020 

kg/ha (MNC02-701F-2), e 1.025 e 877 kg/ha (MNC03-

736F-6), nos ambientes CEAB e CESP, respectivamente. 

Estas produtividades foram superiores à média encontrada 

para o Estado, que é de 660 kg/ha (CONAB, 2013).  

Conclusões 

No ensaio prostrado/semiprostrado, as linhagens MNC02-

701F-2 e MNC03-736F-6 foram as que mais se 

destacaram, enquanto que, no ereto/semiereto, a linhagem 

que mais se destacou foi a MNC03-73-7F-5-1. 
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Introdução 

O camu-camu, caçari ou araçá d'água (Myrciaria dubia 

(H.B.K.) McVaugh] é uma planta frutífera dispersa na 

Amazônia, seus frutos contém alto teor de ácido ascórbico. 

Trabalhos envolvendo analises de sementes auxiliam no 

entendimento do processo de germinação e na avaliação 

do vigor e da viabilidade. Constitui-se em instrumento para 

obter a variabilidade genética  entre populações e suas 

relações, contribuindo para programas de melhoramento 

genético. Objetivou-se com este trabalho determinar 

algumas características e gerar conhecimento sobre a 

qualidade física de sementes de camu-camu. 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Análise de 
Sementes da Embrapa Roraima. As sementes foram 
obtidas de frutos maduros, pela despolpa mecânica e 
lavagem em água corrente, com utilização de peneira. 
Foram utilizadas 150 sementes para determinar: I) 
Biometria da semente, com auxilio de paquímetro, sendo 
medidos a largura, comprimento e espessura, expressos 
em mm; II) Volume das sementes (mm

3
), multiplicando-se 

as três dimensões, sem considerar a forma real da 
semente; III) Massa individual da semente, em balança 
digital de precisão 0,001 g; IV) Massa de 1000 sementes, 
mensurando a massa de seis repetições de 100 sementes 
para cada tamanho; e V) Teor de água das sementes, com 
três repetições de 10 sementes, adotando-se o método de 
estufa a 105 ± 3°C por 24 horas. 

Resultados e Discussão 

Sementes  classificadas em grandes, médias e pequenas,  
Nos dois anos de colheita, massa de sementes e demais 
dados biométricos são apresentados na Tabela 1. As 
sementes variaram quanto a massa, comprimento, largura 
e espessura. 
 
Tabela 1. Medidas biométricas de sementes de camu-camu 
(pequenas, médias e grandes) obtidas de frutos colhidos em Boa 
Vista em 2012 e 2013 

2012 

SEMENTES Massa Largura Espessura Comprimento Volume 

 (g) mm (mm
3
) 

GRANDES 0,77 12,61 5,61 16,17 1143,89 

PEQUENAS 0,44 10,66 4,18 13,17 586,84 

2013 

GRANDES 1,45 14,43 6,74 19,15 1859,47 

MÉDIAS 1,10 12,90 6,11 17,42 1371,98 

PEQUENAS 0,79 12,03 5,55 15,54 1035,77 

Em 2012 obteve-se para  sementes grandes e pequenas   
volume médio (mm

3
) de 1.143,89 e 586,84 

respectivamente. Já nas sementes obtidas em 2013 
verificou-se volume médio (mm

3
) de 1.859,47 para as 

grandes 1.371,98 para as médias e 1.035,77 para as 
pequenas. 

Villachica (1996) as sementes apresentaram de 8,00 a 
11,00 mm de comprimento, 5,50 a 11,00 mm de largura e 
massa igual a 7,50 g. Para Smiderle; Sousa (2008) a 
largura das sementes de camu-camu foi entre 8 e 16 mm, 
valores estes aproximados dos obtidos neste trabalho. 
Em relação a massa e teor de água das sementes entre os 
dois anos de colheita verificou- se variação (Tabela 2). A 
massa de 1000 sementes  diferiu dos valores obtidos por 
Gentil; Ferreira (2002) que constataram valores entre 381 
a 423 g, enquanto o número de sementes por quilograma 
variou de 2.365 a 2.623 unidades. 

Tabela 2. Número de sementes por quilograma, massa de 1000 

sementes e teor de água das sementes (pequenas, médias e 

grandes), obtidas de frutos de camu- camu colhidos em Boa 

Vista, 2012 e 2013 

 2012 

SEMENTES Nº de semente 
por kg 

Massa de 1000 
sementes (g) 

Teor de 
água  
(%) 

GRANDES 1298 756,5 48,06 

PEQUENAS 2273 441,50 46,10 
 

 2013 

GRANDES 823,93 1213,70 39,17 

MÉDIAS 1059,70 943,67 37,01 

PEQUENAS 1361,89 734,27 35,51 
 

Os teores de água das sementes diferiram dos relatados 
por Gentil; Ferreira (2002), cujos teores variaram entre 
14,94% e 46,97%. Ainda, Gentil; Ferreira (2000) 
verificaram que o grau de umidade critico pode estar 
situado entre 46 e 37%, valores próximos aos constatados 
nas sementes colhidas em 2013 e inferiores dos de 2012. 

Conclusões 

Sementes de camu-camu obtidos de frutos colhidos em 

2012 e 2013 apresentam variações na biometria e no teor 

de água. 
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Introdução 

A castanheira-do-brasil é uma espécie que desempenha 

importante papel na subsistência de milhares de famílias 

residentes na floresta amazônica e em áreas próximas. 

Apesar desta importância, programas de melhoramento 

são ainda inexistentes para a espécie. Neste sentido, 

estudos de caracterização de populações e genótipos são 

indispensáveis para determinar a variabilidade disponível 

para a castanheira e, portanto, a possibilidade de sucesso 

no melhoramento. Apesar de alguns estudos realizados 

em populações naturais terem demonstrado considerável 

variabilidade para caracteres relacionados à produção de 

castanhas (MÜLLER et al., 1995; CAMARGO et al., 2010), 

estudos adicionais, englobando tanto populações naturais, 

quanto cultivadas, são ainda necessários. Sendo assim, o 

objetivo do presente estudo foi caracterizar 

morfologicamente frutos de 17 genótipos de castanha-do-

brasil, cultivados em um sistema agroflorestal (SAF) em 

Roraima.  

Material e Métodos 

O estudo foi realizado em um SAF implantado em 1995, no 

Campo Experimental Confiança da Embrapa Roraima, 

situado no Município do Cantá- RR. Em 2013, um total de 

17 genótipos de castanha-do-brasil (C01, C02, C05, C08, 

C09, C19, C25, C29, C30, C33, C37, C39, C40, C41, C43, 

C52 e C53) foi avaliado quanto às seguintes 

características: massa do fruto + sementes (MF+S), 

massa de sementes por fruto (MSF), diâmetro do poro 

(DP), espessura da casca (EC), circunferência horizontal 

do fruto (CHF), circunferência vertical do fruto (CVF) e 

número de sementes por fruto (NSF). Cada genótipo foi 

representado por amostras aleatórias de cinco frutos. Os 

dados obtidos foram submetidos à análise estatística 

descritiva, utilizando-se para isso o software GENES 

(CRUZ, 2006).  

Resultados e Discussão 

A média geral para MF+S, CVF, CHF, DP, EC, NS e MSF 

foi 757,55 g; 37,17 cm; 38,86 cm; 1,20 cm; 1,40 cm; 16 

sementes e 148,21 g, respectivamente. Estes valores para 

MF+S e MSF foram superiores àqueles obtidos em uma 

população nativa do Mato Grosso (CAMARGO et al., 

2010), mas inferiores aos obtidos no Pará (MÜLLER et al., 

1995). Os valores mínimos e máximos foram 483,40 e 

1072,04 g para MF+S, 32,94 e 42,86 cm para CVF, 33,62 

e 42,52 cm para CHF, 0,78 e 2,02 cm para DP, 0,82 e 1,94 

cm para EC, 10 e 20 sementes para NS, 93,32 e 214,40 g 

para MSF. Todas as características apresentaram 

considerável variabilidade entre os genótipos. No entanto, 

DP, EC, MSF e MF+S foram mais heterogêneas que as 

demais características, apresentando coeficientes de 

variação entre 21,62 e 29,03%. Os genótipos C29, C37 e 

C53 apresentaram valores promissores para a maioria das 

características avaliadas, se destacando, principalmente 

em relação à MSF (214,40; 195,40 e 191,81 g, 

respectivamente). No entanto, tais genótipos precisam 

ainda ser avaliados quanto a outras características de 

interesse, como o número total de frutos e a produção total 

e qualidade das sementes. 

Conclusões 

A população avaliada apresentou considerável 

variabilidade para as características avaliadas, sendo os 

genótipos C29, C37 e C53, os mais promissores.   
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Introdução 

A espécie Arrabidaea chica é uma planta trepadeira, 

pertence à família Bignoniaceae que possui 120 gêneros e 

650 espécies que estão distribuídas na América tropical e 

África. A espécie é muito comum na região Amazônica, 

sendo conhecida popularmente como carajuru, crajirú e 

puca-panga. Suas folhas são utilizadas na forma de chá 

com uso anti-inflamatório, agente adstringente, tratamento 

de cólicas intestinais, cicatrizantes, hemorragia, anemia e 

leucemia. Possui aplicações em tratamentos de infecções 

cutâneas e uso ginecológico. Desta espécie foram isolados 

taninos, fitosteróis, flavonóides, tais como: carajurona, 

carajurina e carajuruflavona. Este trabalho apresenta a 

caracterização química de extrato etanólico de A. chica 

através da quantificação de fenólicos, flavonoides, 

carotenoides e clorofilas, além de um perfil por APCI/MS. 

Material e Métodos 

O material de análise foi coletado, identificado e elaborado 

no laboratório de Biotecnologia e Química Fina - bloco III 

da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Realizou-se 

a quantificação dos compostos secundários através de 

métodos espectrofotométricos. Para determinação de 

fenólicos utilizou-se o método de Folin-Ciocalteu (FOLIN-

CIOCALTEU,1927). Para determinar flavonoides utilizou-

se a somatória de três métodos: para determinar flavonas 

e flavonóis utilizou-se cloreto de alumínio, flavononas e 

diidroflavonóis foram determinadas com 2,4-

dinitrofenilidrazina (PONTIS, 2011) e as antocianinas 

foram determinadas por leitura de solução extratora de 

etanol 95%+HCl 1,5N (85:15) a 535 nm (ARAUJO, 2007). 

T      for   qu  tifi  dos β-caroteno, licopeno, 

clorofila a e b (NAGATA & YAMASHITA, 1992). A 

caracterização pelo método APCI/MS foi realizada em 

colaboração com a Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM). 

Resultados e Discussão 

As análises espectrofotométricas foram realizadas em 

triplicata, a partir destas calculou-se a média e o desvio 

padrão. O teor de fenólicos e flavonoides foram calculados 

com base na equação da reta obtida com os padrões e 

expressos em mg dos padrões/g de extrato. Por outro lado 

o teor dos carotenoides e clorofilas foram obtidos mediante 

as formulas disponibilizadas nas metodologias aplicadas. 

Após os cálculos obteve-se a concentração de cada classe 

quantificada: fenólicos (166,1 ± 5,10 mg de ácido gálico/g 

de extrato),  

 

flavonóides (153,2 ± 1,59 mg/g de extrato), β-caroteno 

(0,646 ± 0,00 mg/g de extrato), licopeno (0,106 ± 0,001 

mg/g de extrato), clorofila a (6,42 ± 0,003 mg/ g de extrato) 

e clorofila b (1,55 ± 0,005 mg/g de extrato).  

Comparando o resultado obtido deste trabalho com dados 

literários, verificou-se que o extrato de A. chica estudado 

apresentou uma concentração de fenólicos superior ao de 

Jorge et al. (2008) que foi de 67,69 mg de ácido gálico/g 

de extrato. Para os demais compostos quantificados, não 

há dados na literatura quanto à concentração. 

A análise por APCI/MS em modo positivo apresentou os 

íons: m/z 285 m/z 287, m/z 299 e m/z 301. Os mesmos 

foram identificados como carajurona (m/z 285), camferol 

(m/z 287), carajurina (m/z 299) e 6,7,3’,4’-tetraidroxi-5-

metoxiflavílio (m/z 301). Os picos mais abundantes foram o 

do    fero  e do 6,7,3’,4’-tetraidroxi-5-metoxiflavílio  (m/z 

301) e o perfil geral desta análise foi semelhante ao 

apresentado por Schiozer e colaboradores (2012) para a 

variedade I desta espécie.  

Conclusões 

A concentração de fenólicos foi superior a todas as classes 
quantificadas, assim como os flavonóides que 
apresentaram superioridade em relação a β-caroteno, 
licopeno, clorofila a e b. O método APCI/MS possibilitou a 
caracterização de flavonoides no extrato etanólico de A. 
chica. 
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Palavras-chave: Ensino, coleção didática zoológica 

Introdução 

No presente projeto apresentaremos as experiências das 
práticas pedagógicas adotadas no ensino de Biologia com 
os alunos da Escola Estadual Gonçalves Dias no 
laboratório da Universidade Estadual de Roraima – UERR, 
onde a pesquisa teve como objetivo desenvolver 
experiências didático-pedagógicas centradas no Ensino de 
Zoologia a partir de metodologias desenvolvidas em 
ambientes escolares e laboratórios para efeito de 
otimização do ensino de Biologia em Roraima. Para isso 
fez-se o uso de uma coleção didática zoológica  que foi 
composta pelo filo Artrhopoda dando possibilidades aos 
alunos perceberem as mudanças e adaptações que 
ocorreram ao longo da evolução dos seres despertando 
também a curiosidade e fazendo-os entrar nesse universo 
até então conhecido apenas por teorias. 

 

Material e Métodos 

Baseados no  diagnóstico realizado com 534  alunos da 

Escola Estadual Gonçalves Dias, Boa Vista, Roraima, 

foram desenvolvidas atividades  práticas no laboratório da 

Universidade Estadual de Roraima – UERR com a 

Coleção Didática de invertebrados do Filo Arthropoda,  

com três turmas do segundo ano do Ensino Médio onde 

buscou-se possibilitar uma aprendizagem significativa 

utilizando métodos de comparação entre as várias classes 

que compõem o referido Filo. 

Ao término da prática foi aplicado um questionário 

referindo-se ao conteúdo como forma de averiguar o 

aprendizado que os mesmos obtiveram 

 

Resultados e Discussão 

Nas aulas práticas em laboratório, os discentes 

mostraram-se muito interessados e estimulados nesse 

ambiente, devido a observação em estereomicroscópio e 

manuseio da coleção didática zoológica com 

representatividade da diversidade regional. O contato com 

a coleção foi de grande importância para a formação dos 

alunos, pois despertou curiosidade para o objeto de estudo 

e possibilitou que os mesmos interagissem através de 

perguntas, com o intuito de sanar sua dúvidas sobre os 

organismos em estudo.  

As coleções foram apresentadas possibilitando uma visão 

evolutiva dos subfilos que compõem o filo Arthropoda, 

despertando nos alunos um olhar evolutivo sobre os  

organismos. 

O desenvolvimento da atividade foi positivo, pois 

participaram, observaram e manusearam algumas 

espécies, experimentaram o laboratório de ensino com 

seus equipamentos e a coleção didática, relatando 

também sobre o entusiasmo em dar seguimento aos 

estudos na área de zoologia. 

 

Conclusões 

As atividades ocorreram de forma sistematizada 

baseada em estudos do ensino de zoologia. As ações 

desenvolvidas tiveram resultados positivos que 

incentivaram aos bolsistas continuar com este trabalho 

didático-pedagógico como futuros professores, formulando 

materiais e instrumentos para que o princípio básico da 

docência seja alcançado, conseguir fazer com que os 

alunos aprendam. Para que esse objetivo fosse alcançado, 

fez-se o uso da transposição didática, que trata da 

adaptação do saber científico para o ambiente escolar. 
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Introdução 
 
O objetivo geral do trabalho é apresentar a discussão 
acerca da Justiça, através da do Livro I d'A República, de 
Platão. Nosso intuito é mostrar como é possível conhecer 
a eidos (ideia) de Justiça - que é o tema central do Livro I. 
De modo que, conhecer deve ser encarado no sentido de 
chegar à..., e não de compreender a essência em si, pois 
isso só cabe ao verdadeiro dialético (o filósofo), conforme 
o que será mostrado no decorrer do trabalho. Mas, para 
entendermos como se chega à discussão do que é 
Justiça, precisamos contextualizar o diálogo localizando 
seu período histórico, assim como suas personagens, já 
que os mesmos existiram e suas aparições no referido 
livro são uma crítica do autor aos seus contemporâneos, 
não sendo, portanto, mero acaso. 

Material e Métodos 
 
O método a ser empregado será o descritivo-interpretativo, 
já que nos preocuparemos com uma leitura, análise e 
interpretação dos textos filosóficos. Como a pesquisa é de 
natureza exclusivamente teórica, pretendemos destacar os 
termos principais, articular conceitos, premissas e 
inferências, demonstrando argumentos e teses. Seguindo, 
sempre, a ordem das razões do texto a fim de torná-lo 
claro, destacando suas teses e consequências filosóficas. 
Assim, o nosso método será aquele preconizado por 
Martial Gueroult e destacado por Victor Goldschimidt como 
método por excelência da filosofia: ler e analisar os textos 
segundo a ordem das razões. 

Resultados e Discussão 
No Pireu, onde o diálogo do Livro I começa, encontramos 
a presença de altares a alguns deuses, como o altar a 
Zeus, que é o homenageado na casa de Céfalo, onde mais 
precisamente acontece o diálogo, que tem sua data 
dramática aproximada no ano 350 a. C., no mês de 
Targelion (referente ao mês de junho), mês festivo, em 
que começa a ser feita a procissão da qual Sócrates e 
Glauco vinham após render suas preces. A procissão e 
culto é em honra à deusa Bêndis, uma deusa trácia que 
protege os animais selvagens e que na Grécia é 
comparada com Ártemis, e em alguns casos com Selene, 
por estar sempre ligada à Lua Cheia. Chegando à casa de 
Céfalo, que é onde todos encontram-se quando o diálogo 
começa, nota-se a realização de um sacrifício destinado 
ao protetor do lar, Zeus. Por conta deste sacrifício, Céfalo, 
que é o ancião, está sentado em uma cadeira almofadada, 
onde havia sido coroado, o que indica sua condição de 
sacerdote do lar. Valendo ressaltar que todos estavam 
dispostos em círculo, até mesmo Céfalo, fato que nos 
permite interpretar a condição dele em relação com sua 
casa e com as divindades, pois mesmo sendo a maior 
autoridade ali presente, ainda estava sujeito ao deus, 
explicando o porquê de não ocupar uma cadeira em 
destaque durante a realização do sacrifício. Mais uma vez, 
sabiamente, Platão situa o diálogo num contexto em que 

se discute o que é justo, permitindo-nos saber qual o teor 
de seu diálogo e endossando a importância do que é 
Justiça. Pois, no contexto religioso grego, todos os deuses 
eram justos, portanto presumia-se que era do 
conhecimento de todos o que era Justiça. 
Esta Justiça recebe algumas definições no Livro I, as quais 
veremos na comunicação, que, para facilitar o estudo, foi 
divida em três partes: 1) A Justiça segundo os mais velhos 
– Céfalo; 2) A Justiça segundo a meia idade – Polemarco: 
e, 3) A Justiça segundo os sofistas – Trasímaco. Esta 
Justiça que será conceituada e refutada no diálogo, em 
três subdivisões, difere-se, na sua essência, do conceito 
de Justiça entendido hoje, mas, lembrando que o conceito 
aceito hoje, em Dicionários de Língua Portuguesa, por 
exemplo, possui sua definição enraizada na definição de 
Si ó ides: “[...] de que ela consiste em dar o que é devido 
  c    um”, que é exposta nesta discussão, porém 
refutada no debate entre Sócrates e Polemarco no Livro I, 
por conter contradições. Este conceito atual também 
coloca a Justiça na condição de ordenação das relações 
humanas e de quem se adéqua a essas condições 
normativas da ordem. Mas, no diálogo, busca-se entender 
qual o conceito ontológico de Justiça, isto é, a eidos e não 
sua utilidade, ou mesmo onde pode ser encontrada. É a 
vontade de conhecer essa eidos que permite Sócrates 
refutar a definição que ainda hoje é utilizada por nós, no 
séc. XXI, e continuar sua busca na direção do Mundo 
Inteligível, de forma a argumentar com Polemarco e 
Trasímaco.  

Conclusões 
 
Assim, fazendo referência à relação que o filósofo possui 
com os Mundos Inteligível e Sensível, e usando como 
base para explicação do que foi aqui proposto, lembramos 
que, neste diálogo platônico, Sócrates é usado como 
perso  ge  que possui    r  e te   idei  de que “  o 
s  e de   d ”,   u   do   i terpret   o deste  o o 
sendo dialético, e, portanto, não tendo contato com o 
Mundo das Ideias. Ele não pode transmitir o conhecimento 
da eidos de Justiça por não ter acesso a ela. Mas Sócrates 
se encaixa num lugar muito próximo a esse dialético, e 
que, para nível de esclarecimento e estudo, é aqui 
classificado como instigador. 
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Introdução 

Podemos considerar o esporte como um dos principais 
elementos da cultura corporal do movimento, estando 
inserido formalmente na escola por intermédio da 
educação física escolar. Dentre as modalidades esportivas 
praticadas na escola estão o futebol e o futsal, que são 
esportes coletivos que se caracterizam pela necessidade 
de execução de ações motoras em um contexto (jogo) de 
elevada instabilidade e imprevisibilidade, ou seja, são 
modalidades que exigem a execução de habilidades 
motoras abertas (RÉ, 2007). O desenvolvimento dos 
aspectos motores, tais como a resistência, a força, a 
velocidade e a agilidade devem ser monitoradas por 
avaliações físicas, objetivando diagnosticar e acompanhar 
tanto a saúde como também a predisposição esportiva de 
crianças, adolescentes e jovens. Entendendo que os 
adolescentes são uma população suscetível às 
transformações relacionadas ao crescimento e 
desenvolvimento motor, ainda mais quando praticam 
atividades sistematizadas e orientadas, tais como o futebol 
e o futsal, e percebendo que essas modalidades 
apresentam peculiaridades, o objetivo do presente estudo 
foi identificar e comparar capacidades neuromotoras para 
os grupos de alunos adolescentes masculinos de futebol e 
futsal da categoria mirim. 

Material e Métodos 

O estudo foi caracterizado como uma pesquisa de campo, 
pois se buscou identificar e comparar algumas 
capacidades neuromotoras de alunos praticantes de futsal 
e futebol da categoria mirim. Os alunos selecionados 
integravam a Escola Estadual Camilo Dias, grupo formado 
por 15 atletas com idade média de 13,2 ± 0,41, altura 1,56 
± 8,43 metros e 47,1 ± 9,00 kg, e pelos alunos da Escola 
Estadual Severino Cavalcante, grupo composto por 15 
atletas com idade média de 13,2 ± 0,41, altura 1,53 ± 10,9 
metros e 43,5 ± 9,83 kg. Durante o estudo foram 
realizadas avaliações antropométricas e testes 
neuromotores, que constaram da mensuração do peso da 
massa corporal, estatura, percentual de gordura (%G) e 
nível de desenvolvimento motor. 

Resultados e Discussão 

Os resultados observados no presente estudo revelaram 
que nas variáveis antropométricas e nos indicadores da 
composição corporal não foram verificadas diferenças 
significativas entre os alunos praticantes de futsal e futebol 
para as variáveis de peso, estatura e percentual de 
gordura. Para as variáveis força e velocidade, ambos os 
grupos apresentaram semelhanças, diferentemente da 
agilidade, em que os alunos praticantes de futsal 
obtiveram marcas estatisticamente mais significativas que 
os praticantes de futebol, de acordo com a tabela 1. 
 
 
 

Tabela 1 – Valores médios e desvio padrão da velocidade, 
agilidade e força de membros inferiores dos alunos de 
futsal e futebol. 

VARIÁVEIS 

NEUROMOTORAS 

VELOCIDADE  

20 metros 

AGILIDADE  

Quadrado 

FORÇA  

Salto 

Horizontal 

FUTSAL 3,83 ± 0,19 6,10 ± 0,27* 176,7 ± 14,4 

FUTEBOL 3,84 ± 0,20  6,48 ± 0,35 181,3 ± 18,0 

* p < 0,05 entre os alunos de futsal e futebol 
 

Conclusões 

Os resultados do presente estudo nos permitem concluir 
que nas variáveis antropométricas não houve diferenças 
significativas entre os alunos praticantes de futebol e 
futsal. Nas variáveis neuromotoras, os alunos que 
praticavam futebol obtiveram melhores resultados na força 
explosiva de membros inferiores, porém sem diferenças 
estatísticas, na velocidade de deslocamento na distância 
de 20 metros os resultados apontaram igualdade entre os 
dois grupos estudados, já na capacidade de agilidade, 
mensurada por meio do teste do quadrado, os alunos 
praticantes de futsal alcançaram melhores índices. Esses 
resultados apontam que no aspecto do desempenho físico, 
quando realizadas as comparações entre os alunos 
praticantes de futebol e futsal da mesma faixa etária, 
parece existir certa proximidade entre as variáveis 
pesquisadas. Entendemos que novas investigações sobre 
o tema da pesquisa sejam feitas, com o objetivo de serem 
comparadas com os achados do nosso estudo. 
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Introdução 

As pimentas são amplamente consumidas no estado de 

Roraima, tanto por comunidades indígenas, roraimenses e 

quanto pela população que migrou para o Estado, são 

muito utilizadas na culinária local, principalmente nas 

comunidades indígenas que preparam um conhecido caldo 

a base de pimenta, chamado damorida. Tendo em vista a 

necessidade de conhecer a composição nutricional das 

pimentas locais, foram analisados os teores de macro e 

micro nutrientes em pimentas de quatro espécies 

encontradas em Roraima: Capsicum chinense Jacq. 

(Pimentas Moranguinho, Olho de peixe verdadeira, 

Esporão de galo, Murici, Olho de mutum, Murupi, Pimenta 

de cheiro, Roxinha, Olho de peixe falsa, Malaguetão, 

Sapucaia, entre outras), Capsicum frutescens (Pimentas 

Malaguetas), Capsicum annuum (Pimentões) e Capsicum 

baccatum v. pendulem Wild (Dedo de moça e Chapéu de 

frade), coletadas em duas feiras livres de Boa Vista e na 

região do Baixo rio Branco, município de Caracaraí, Vila 

Caicubi e Sacaí. 

Material e Métodos 

Os frutos para análise foram coletados em duas feiras 

livres de Boa Vista e na região do Baixo rio Branco 

(município de Caracaraí – Vila Caicubi e Vila Sacaí). 

Foram coletadas cerca de 200g de cada variedade 

encontrada no local e acondicionadas em sacos de papel 

até a transferência para o Laboratório de Química da 

Universidade Estadual de Roraima (UERR).  As amostras 

foram secas e maceradas, sendo enviadas 

posteriormente, para o Laboratório de Ensaio Químico da 

EPAGRI/Caçador/SC, para determinação dos teores de 

macro e micronutrientes. Para as análises químicas nos 

frutos foram avaliados os teores de macro e 

micronutrientes, empregando o método utilizado para 

análise de polpa seca adotado pelo Laboratório de Ensaio 

Químico e Análise Nutricional da Epagri – SC. Todos os 

reagentes utilizados para as análise são da marca Vetec 

de pureza analítica, sendo que todas as análises foram 

feitas em triplicata e acompanhadas pela Química 

responsável pelo laboratório DSc. Bianca Schveitzer 

(CRQ-SC-Nº 1310097). Para a determinação do nitrogênio 

empregou-se o método de Kjeldahl, para determinação 

dos teores de macro e micronutrientes, utilizou-se o 

método de digestão ácida para abertura da amostra, e 

após a diluição, leitura em Espectrofotômetro de absorção 

atômica (Perkin Elmer modela AA – 200), no comprimento 

de onda específico e em triplicata. 

Resultados e Discussão 

 

 

As amostras foram coletadas em dois períodos nas feiras 

livres de Boa Vista- RR em março de 2013, período onde 

costuma chover com alguma intensidade na região, e no 

mês de setembro de 2012 onde não ocorrem chuvas no 

Estado.  
 
Na Tabela 01 são apresentados são apresentados as 
médias dos valores nutricionais das amostras coletadas no 
Estado.  
Tabela 01 – Média dos valores de macro e micronutrientes 
encontrados em algumas pimentas coletadas em Roraima. 

N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B

(g/Kg) (g/Kg) (g/Kg) (g/Kg) (g/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg)

 C. chinense  (Malaguetão) 17,3 2,1 19,0 0,7 1,3 49 7 20 9 nd

 C. chinense  (Esporão de Galo) 17,0 3,6 17,1 0,9 1,0 25 58 14 11 41

 C. chinense  (Murupi) 14,8 3,6 23,1 1,0 1,0 26 11 11 8 33

C. frutescens (Malaguetinha) 24,5 3,9 27,3 0,9 0,8 22 34 14 7 31

C. baccatum (Dedo de Moça) 30,8 2,7 23,7 0,5 1,5 44 24 12 9 nd

 C. chinense  (Olho de Peixe Falsa) 15,2 3,2 22,1 1,5 1,2 19 23 15 8 36

 C. chinense  (Sapucaia) 14,8 2,2 20,6 0,5 1,4 30 10 13 6 nd

 C. chinense  (Olho de peixe verdadeira) 20,1 4,4 17,3 5,7 1,7 8 12 18 9 27

 C. chinense  (Murici) 22,4 4,8 25,1 1,5 0,6 0 183 11 12 32

 C. chinense  (Olho de Mutum) 20,1 7,4 30,4 1,8 1,3 0 6 14 9 36

 C. chinense  (Pimenta Roxinha) 22,8 2,7 14,0 5,8 2,8 17 5 24 3 17

 C. chinense  (Pimenta de Cheiro) 28,0 3,7 33,0 1,4 0,7 31 23 14 11 44

C. annuum  (Pimentão) 13,0 5,8 20,2 1,6 0,5 21 9 24 9 32

AMOSTRAS

Em duas pimentas da mesma espécie (C. chinense) foram 
encontrados elevados teores de Mn (pimenta Murici) e Mg 
(pimenta Roxinha) quando comparados com as demais 
pimentas estudadas. Muitas vezes o que acarreta a 
variação no teor nutricional dos alimentos, em geral, são o 
solo e clima local. 

Conclusões 

As pimentas coletadas e as pimentas Murici e Roxinha 
apresentaram altos teores de Manganês (Mn) e Magnésio 
(Mg) respectivamente. Acredita-se que o solo (adubado, 
seco, pouca ou muita água) pode ter contribuído para a 
diferença entre os teores de nutrientes das pimentas de 
Roraima e, as demais que foram comparadas com o 
banco de dados da Embrapa Hortaliças (que caracteriza 
espécies do Brasil). Visto que não são encontrados 
trabalhos que caracterizem nutricionalmente as pimentas 
do gênero Capsicum cultivadas em Roraima, fez-se 
necessário o primeiro levantamento nutricional das 
mesmas, com o objetivo do início de uma caracterização 
científica e química. 
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Palavras-chave: substrato orgânico, casca de arroz, componentes de produção e massa seca 

Introdução 

O sucesso da produção de hortaliças, como o coentro 
é dependente do estabelecimento das mudlas no campo, 
fator esse diretamente relacionado com a germinação e 
vigor das sementes. Substratos alternativos, além de 
permitirem o desenvolvimento de mudas de qualidade, 
reduzem os custos de produção. Assim, um substrato 
adequado é busca constante de produtores envolvidos na 
cadeia produtiva de hortaliças (Godoy et al., 2008). Diante 
do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o 
desenvolvimento de coentro cv. Verdão em substratos 
contendo várias misturas de solo e casca de arroz com 
diferentes doses de esterco bovino e ovino, bem como a 
mistura destes, de forma a indicar o substrato que 
proporcione maior produção de coentro no município de 
Alto Alegre/RR. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no período de abril a 
junho de 2012, no horto pertencente à Prefeitura Municipal 
de Alto Alegre/RR. O delineamento experimental foi o de 
blocos casualizados, com quatro tratamentos e sete 
repetições. Cada bloco foi constituído por um canteiro, 
com bordas de 20 cm, medindo 4,00 m x 0,60 m, dividido 
em quatro parcelas (1,00 m x 0,60 m), onde foram 
colocados sacos plásticos, antes da adição do substrato 
para evitar a mistura dos mesmos por ocasião da água de 
irrigação. Os tratamentos corresponderam a quatro tipos 
de substratos, sendo: T1= Solo (80%) + palha de arroz 
(20%); T2= Solo (40%) + palha de arroz (20%) + esterco 
bovino (40%); T3= Solo (40%) + palha de arroz (20%) + 
esterco ovino (40%) e T4= Solo (40%) + palha de arroz 
(20%) + esterco bovino (20%) + esterco ovino (20%). Aos 
45 dias após a semeadura, foram retiradas 24 plantas 
verdes de coentro das duas fileiras centrais de cada 
parcela, sendo lavadas com água corrente para remoção 
das partículas de solo aderidas às raízes. Em seguida as 
plantas foram acondicionadas em papel de jornal e 
levadas ao laboratório de sementes da Embrapa Roraima 
para realização das medições. O desempenho agronômico 
do coentro foi avaliado por meio das variáveis, 
comprimento da parte aérea (CPA), comprimento de raiz 
(CR), número de ramos contendo folhas (NRF), massa 
seca da parte aérea (MSPA), massa seca da raiz (MSR) e 
massa seca total (MST). Os dados das variáveis avaliadas 
foram submetidos à ANOVA e as médias comparadas pelo 
teste de Tukey (α = 5%) utilizando-se o software Statistical 
Analysis System versão 9.0.  

 
 

Resultados e Discussão 

Dentre os substratos testados, a menor eficiência foi 
verificada com o substrato T1, diferenciando-se dos outros 
substratos quanto ao CPA, CR, NRF, MSPA, MSR e MST. 
Para a variável CPA, o maior valor foi obtido com o 
substrato T4, que não diferiu significativamente do T2 mas 
diferiu do T1 e T3. O T1 apresentou plantas com 
aproximadamente 21 cm de CPA a menos do que plantas 
do T4. O maior NRF foi obtido com o substrato T4, que 
não diferiu significativamente de T2, mas diferiu do T1 e 
T3. O T1 apresentou em média plantas com dois ramos a 
menos. As plantas cultivadas no substrato T2 
apresentaram maior CR, não diferindo do T4, mas 
diferindo do T1 e T3. O T1 apresentou raiz com 
comprimento de cerca de 2 cm a menos. O maior valor de 
MSPA foi obtido com a utilização do substrato T4 (17,90g), 
que não diferiu significativamente de T2 e T3, mas diferiu 
do T1, que apresentou a menor MSPA (1,55g). Não houve 
diferença significativa na MSR entre T2, T3 e T4, mas 
estes diferiram do T1. O maior valor de MSR foi obtido 
com a utilização do substrato T4 (3,12g) e o menor valor 
com o substrato T1 (0,33g). Para a variável MST, o maior 
valor foi obtido com a utilização do substrato T4 (21,03g), 
que não diferiu significativamente do T2 e T3, mas diferiu 
do T1 (1,88g). A utilização apenas de casca de arroz 
adicionada ao solo (T1) não oferece viabilidade para a 
produção de coentro, pois apresentou os piores resultados 
para todas as variáveis analisadas. 

Conclusões 

Os tratamentos 2 e 4, foram os que apresentaram os 
melhores resultados para as variáveis avaliadas. Sendo a 
utilização de tais substratos indicado para o cultivo de 
coentro cv. Verdão no município de Alto Alegre/RR. Desta 
forma, o produtor que pretende cultivar coentro e tiver 
disponível esterco bovino e ovino em sua propriedade, 
poderá optar em utilizar o esterco bovino + solo + palha de 
arroz, ou misturar o esterco bovino com ovino, até obter 
uma mistura de substrato na proporção testada no 
presente estudo, resultará numa produção de coentro com 
melhor desenvolvimento vegetativo. 
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Introdução 

No município de Boa Vista vem se tornando frequente o 
aparecimento de áreas periféricas decorrentes do 
processo de invasão, ameaçando a integridade do meio 
ambiente e contribuindo para a proliferação dos impactos 
ambientais. Esta realidade torna-se preocupante, pois se 
torna crescente em Boa Vista o aparecimento de moradias 
em áreas sem condições de infraestrutura, onde acabam 
se instalando em locais inadequados, como lagoas 
naturais, margens de rios e igarapés dentre outros.    

Falcão et al.,(2008) afirmam que diversos estudos 
mostram que as modificações ambientais provocadas pela 
ação antrópica vêm alterando significativamente os 
ambientes naturais. Essas modificações passam a ter 
uma parcela significativa na contribuição da poluição do 
meio ambiente físico. Neste contexto, insere-se a invasão 
de o i  d  “Mo te d s O iveir s”,  ri d  e  2004. 

A ocupação irregular Monte das Oliveiras, objeto de 
estudo deste projeto de Iniciação Cientifica – PIIC, teve 
como objetivo, evidenciar os indicadores socioambientais 
da população que habita o assentamento irregular Monte 
das Oliveiras em Boa Vista - RR, visando contribuir para a 
minimização dos aspectos prioritários do ambiente e da 
saúde na área de estudo, promovendo a aquisição de 
conhecimentos por parte dos atores envolvidos nesse 
processo, além de sensibilizar os atores sociais sobre a 
importância dos cuidados com a água para consumo 
humano. 

Material e Métodos 

Foi realizado um Estudo de Caso, por meio de 
levantamento bibliográfico, documental e coleta de dados 
na área de Invasão Monte das Oliveiras. Para a realização 
desse estudo foram realizadas 100 entrevistas 
semiestruturadas com os moradores, a partir desta 
estratégia foi possível identificar a realidade social destas 
famílias que estão na área de estudo. Através da presente 
pesquisa foi possível identificar diversos problemas 
decorrentes do processo de ocupação da área, onde foi 
realizada oficina temática com dinâmicas de grupo, 
atividades lúdicas, palestras, minicursos com as crianças 
em idade escolar, pois estes são os disseminadores das 
ações de prevenção e promoção da qualidade ambiental. 

Resultados e Discussão 

A vivência diária dos mesmos consiste em conviver com 
diversos problemas socioambientais, as condições de 
habitação são em sua maioria insalubres. O perfil  
socioeconômico dessa população consiste em baixo poder  
aquisitivo, onde 55% dos moradores recebem menos de 
um salário mínimo e sentem-se incomodados com o 
surgimento de doenças, pois existem muitos casos de  
 
 

 
diarreias, doenças de pele, verminoses. Constatou-se 
também a inexistência e ineficiência de alguns serviços  
básicos na comunidade, como a presença de residências 
que não possuem energia elétrica, não dispõem de 
escolas, no tocante a saúde inexiste rede básica de 
atendimento à saúde, tendo os moradores que se 
deslocarem até os bairros mais próximos. Outro ponto 
observado na área Monte das Oliveiras é em relação ao 
uso de fossa séptica, sobre isto, 47% dos moradores 
entrevistados possuem fossa séptica, 31% fossa negra, 
20% eliminam seus dejetos a céu aberto e 2% utilizam 
outros meios. Na área de estudo existem poços onde a 
água é utilizada por alguns moradores em algumas 
atividades de uso doméstico, bem como para regar 
canteiros com verduras utilizadas na alimentação, além de 
ser utilizada em caráter emergencial na falta da água 
encanada. Na análise da água dos poços feita pela 
CAERR, foi dectado a presença de coliformes totais, e a 
mesma recomenda clorar a água para que não ofereça 
risco a estas famílias que a utilizam, o aparecimento 
destes coliformes totais é uma indicação de contaminação, 
o que coloca em risco as práticas de uso desta água.  

Conclusões 

Existem evidências perceptíveis que as moradias em 
áreas inadequadas geram pressões significativas sobre os 
recursos naturais, a comunidade ainda está em fase de 
regularização junto à Prefeitura de Boa Vista, vale salientar 
que na área não existe os serviços básicos educação e 
saúde, podendo ser esta uma conquista dos moradores do 
Monte das Oliveiras 
A busca pela redução dos impactos nestes ambientes, são 
investimentos em políticas públicas de Saneamento 
Ambiental, bem como realização de ações de educação 
ambiental para comunidade, no intuito de sensibilizar a 
população acerca da importância de se manter o equilíbrio 
ambiental nestas áreas, minimizando as atividades 
antrópicas que contribuem para a deterioração destas 
áreas.  
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Introdução 

O ácaro-vermelho-das-palmeiras, Raoiella indica (Acari: 

Tenuipalpidae) tem se destacado, nesta última década, 

como um notável ácaro invasor nas Américas, ampliando 

seu espectro de hospedeiros e causando sérios prejuízos 

em palmeiras, especialmente coqueiro, banana e 

helicônias (Carrilo et al., 2011). Nas Américas, incluindo 

Roraima, este ácaro atinge altas densidades 

populacionais e tem sido de difícil controle (Pena et al., 

2006). Diversos estudos têm indicado que o ácaro 

predador Amblyseius largoensis (Muma) (Acari: 

Phytoseiidae) apresenta boas perspectivas no controle 

biológico de R. indica. O objetivo deste trabalho foi 

estudar a flutuação populacional de R. indica e A. 

largoensis, associados ao coqueiro em Roraima. 

Material e Métodos 

O estudo foi realizado de janeiro de 2012 a janeiro de 

2013, em um plantio de coqueiro localizado no bairro 

Cidade Satélite, em Boa Vista-RR. A área era composta 

por coqueiros com aproximadamente oito anos de idade, 

todos em fase de produção. Mensalmente, 20 plantas 

foram amostradas, tomando-se cinco folíolos de cada 

planta, retirados da 14° folha (no sentido horário). Os 

folíolos de cada planta foram acondicionados em sacos de 

papel, posteriormente colocados em caixa térmica, para o 

transporte do campo até o Laboratório de Entomologia da 

Embrapa Roraima.  

Resultados e Discussão 

A maior densidade de R. indica foi observada em fevereiro 

de 2012 (Fig. 1). Nos meses seguintes, a sua população 

sofreu um acentuado decréscimo, atingindo o seu limite 

inferior em agosto. A partir daí, houve um pequeno 

aumento na população, seguido de um novo decréscimo 

no final de dezembro de 2012 (Fig. 1). 

A maior densidade do predador A. largoensis foi observada 

em janeiro de 2012 (Fig. 1). A partir daí, sua população 

sofreu um decréscimo até maio, apresentando níveis 

estáveis até o final do experimento. As maiores 

densidades de R. indica nos primeiros meses do ano é 

resultado da ausência das chuvas neste período. Outros 

autores já observaram reduções populacionais abruptas de  

R. indica na Índia em períodos de alta pluviosidade (Taylor 

et al., 2011).  

 

Figura 1. Dinâmica populacional de os estágios pós-

embrionários de Raoiella indica e Amblyseius largoensis. 

Conclusões 

As maiores densidades de R. indica ocorreram nos 

períodos secos do ano. O predador A. largoensis pode 

estar desempenhando um importante papel no controle de 

R. indica em coqueiros, em Roraima. 
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Introdução 

O caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp) tem seu cultivo 
estabelecido nas regiões tropicais e subtropicais do 
mundo, é uma das fontes alimentares mais importantes. 
Atualmente possui área cultivada em torno de 11,3 milhões 
de hectares, tendo como destaque o continente africano. 
Seu cultivo é realizado em diversos tipos de solos, sendo 
que a tecnologia que vem permitindo incrementos no 
rendimento de grão de caupi é a Fixação Biológica de 
Nitrogênio (FBN), esta é amplamente reconhecida, pois 
minimiza o custo da produção, pela diminuição no uso de 
fertilizantes nitrogenados. Objetivou-se com este estudo 
avaliar como os níveis de potássio interferem na 
produtividade e nodulação de caupi nas condições 
edafoclimáticas da savana de Roraima. 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no Campo Experimental Água 

Boa, sob Latossolo Amarelo distrófico. Foram testadas 4 

doses de potássio (0, 75, 150 e 300 kg ha
-1

), avaliando-se 

a influência destes níveis sobre a nodulação e 

produtividade de caupi. No plantio as semente de caupi, 

variedade Guariba, foram inoculadas com a estirpe BRS 

3262,na densidade de 16 sementes por metro linear, em 

espaçadas de 0,45 m entre linhas. O delineamento 

utilizado foi em blocos ao acaso, com 4 tratamentos e 4 

repetições, em parcelas de 15,75 m
2
 . Foram avaliados a 

nodulação e produtividade da cultura. Os dados foram 

submetidos à análise de variância ao nível de 5% de 

significância. Constada a significância os dados foram 

submetidos a análises de regressão. 

Resultados e Discussão 

O estudo sobre a fertilidade do solo de novas áreas é de 
grande relevância, pois possibilita a aplicação adequada 
de nutrientes para máxima produtividade, gerando 
menores perdas e proporcionando a maximização de 
lucro. O potássio (K) nos solos tropicais é um dos 
nutrientes que mais limita a produção e assim, é 
necessário preservá-lo com adubações potássicas para 
garantir o desenvolvimento das plantas (KAMINSKI et al., 
2007). Sabe-se através de estudos que a deficiência de 
potássio afeta a fotossíntese e consequentemente o 
fornecimento de fotossintatos da planta para as bactérias 
em simbiose, limitando a nodulação e a fixação simbiótica 
do nitrogênio. Segundo os resultados obtidos através deste 
experimento como pode ser constatado na Figura 1, foram 
observados efeitos na nodulação de plantas de feijão 
caupi, variedade Guariba, pela aplicação de crescentes 
doses de potássio. O aumento da eficiência do processo 
de nodulação e consequentemente da FBN obtida através 
da aplicação de doses de potássio são, segundo estudos, 
uma das formas de aumentar a produtividade da cultura 
(FRANCO et al., 2002). Na Fitura 2 são apresentados os 
resultados da aplicação de doses crescentes sobre a 

produtividade de feijão caupi. Os valores ocilaram de 950 a 
cerca de 1600 kg ha

-1
. Valores estes superiores a média 

do nacional. Observa-se que a simples aplicacão de 30 kg 
ha

-1
 de K foi suficiente para obter uma produtividade da 

cultura em cerca 950 kg ha
-1

. Tais resultados sugerem que 
existem uma associação muito positiva entre a 
nodulação/FBN, em respostas as aplicação de doses 
crescentes de potássio sobre a cultura do feijão caupi. O 
ponto de máximo para adubação sobre as doses utilizadas 
neste experimento foi de 207 kg ha

-1
 de postássio. Estudos 

adicionais devem ser realizaods para se avaliar a 
viabilidade econômica da cultura. 

 
Figura 1. Influência das doses de K sobre a nodulação de caupi. 

 
Figura 2. Influência das doses de K sobre a produtividade de  caupi. 

Conclusões 

A adubação com potássio níveis crescentes aumentou a 

nodulação e promoveu o aumento da produtividade da 

cultura de feijão caupi nas condições edáficas da savana 

roraimense. 
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Introdução 

O pau-rainha é uma árvore que ocorre naturalmente nas 

ilhas de mata existentes nas savanas de Roraima, região 

que apresenta restrição quanto à fertilidade do solo para o 

cultivo de essências florestais (KAMINSKI, 2004). A 

espécie tem grande importância econômica e, devido à 

exploração excessiva da sua madeira e redução de seu 

habitat natural, tem seu status de conservação definido 

como vulnerável. Estudos recentes apontam a espécie 

como restrita, no Brasil, a Roraima (PIRIE, 2009). O 

objetivo deste estudo foi avaliar a germinação de 

sementes de Centrolobium paraense procedentes de 

diferentes populações naturais de Roraima, visando 

contribuir para a difusão do uso dessa espécie em 

reflorestamentos.  

Material e Métodos 

Para subsidiar programas de manejo e conservação dessa 

espécie, foram mapeadas seis populações naturais para a 

coleta de sementes de pelo menos 10 matrizes por 

procedência. As sementes foram armazenadas em 

temperatura ambiente, por 48 meses, antes da realização 

dos testes de germinação.  Para avaliar o efeito da cor e 

da procedência na germinação das sementes, 40 

sementes de cada uma das seis procedências foram 

colocadas para germinar em bandejas plásticas contendo 

areia lavada. A cor das sementes foi determinada 

utilizando-se a cartela de cores de Munsell. Foram 

determinadas 16 cores diferentes de sementes. Após a 

semeadura, foram feitas observações diárias durante seis 

meses para determinar a velocidade e a taxa de 

germinação. 

Resultados e Discussão 

As sementes de pau-rainha levaram 30 dias para germinar 

e houve efeito da procedência na velocidade da 

germinação (F=3,91, GL=5, P=0,002). Sementes 

provenientes da Fazenda Pau-Rainha (Mucajaí) 

germinaram duas vezes mais rápidas (20,87 ± 11,41 dias) 

do que as sementes provenientes da Fazenda Frutuoso 

(Bonfim) (57,83 ± 60,42 dias). Para avaliar o efeito da cor, 

foram utilizadas somente as seis cores mais comuns. 

Observou-se um efeito significativo da cor na velocidade 

da germinação (F=3,27, GL=5, P=0, 008). 

Conclusões 

O pau-rainha é um importante recurso genético florestal e 
espera-se que os avanços na caracterização das  
 

populações naturais da espécie permitam a conservação 
da diversidade genética e a difusão do uso dessa espécie 
em programas de reflorestamentos. 
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Introdução 

As adversidades ocasionadas pelas ações antrópicas 

sobre florestas nativas contribuem para a redução e/ou 

modificação da vegetação existente em escala local. 

Paradoxalmente, estudos dos aspectos morfológicos e 

fisiológicos de espécies tropicais em resposta ao uso dos 

recursos primários (p.ex. luz, nutrientes e água) são 

escassos na literatura especializada (CORDEIRO et al., 

2009). Frente ao aumento da demanda comercial e da 

exigência de projetos de reflorestamento, a execução de 

ações sustentáveis pode ser comprometida em função do 

limitado conhecimento do funcionamento básico de 

espécies nativas (SANTOS JÚNIOR et al., 2006). Isto 

porque, o sucesso do estabelecimento das espécies 

depende da capacidade de adaptação dos mecanismos 

bioquímicos e fisiológicos intrínsecos em relação às 

condições ambientais, uma vez que, as estratégias 

adaptativas favorecem ganho de carbono em condições 

adversas (GONÇALVES et al., 2007). Diante disso, o 

objetivo deste estudo foi avaliar o acúmulo de biomassa e 

a capacidade de crescimento de plantas tropicais na fase 

juvenil quando submetidas a diferentes condições de 

luminosidade. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado na Universidade Estadual de 

Roraima, campus de S o Jo o d  B  iz   00º57’65”N e 

59º55’63”W). No experi e to for   uti iz d s p   t s 

jovens de Carapa guianensis, Bertholletia excelsa e Dinizia 

excelsa. Após aclimatação sob árvores (60 dias), as 

plantas foram separadas nos tratamentos: PS = exposição  

a pleno sol; SP = exposição ao sombreamento parcial 

(50%); ST = exposição ao sombreamento total (100%); e 

AS = exposição ao sombreamento das árvores (n=10). A 

determinação da altura total (h) e diâmetro a altura do 

coleto (DAC) foram realizadas a cada 15 dias. Para 

caracterizar a biomassa inicial e final das plantas, três 

indivíduos das espécies foram submetidos a medidas 

destrutivas (raiz, caule e folhas). Além disso, foram 

determinadas a área foliar (AF) e a área foliar específica 

(AFE). Outras variáveis foram calculadas, incluindo: razão 

de área foliar (RAF), razão de peso de folha (RPF), taxas 

de crescimento relativo em altura (TCR-h), em diâmetro a 

altura do coleto (TCR-DAC) e em área foliar (TCR-AF). O 

delineamento experimental utilizado foi inteiramente 

casualizado. Os resultados obtidos foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas 

pelo Teste de Tukey (p≤0,05). 

Resultados e Discussão 

Não foram observadas diferenças significativas entre os 

tratamentos para altura e DAP das diferentes espécies 

estudadas após 120 dias. Para a taxa de crescimento 

relativo em DAC (TCR-DAC), C. guianenses, atingiu maior  

crescimento aos 30 dias no tratamento SP. A espécie D. 

excelsa teve uma oscilação em TCR-DAC. Já a espécie B. 

excelsa, obteve um impulso no começo do experimento e 

depois um declínio com pequenas oscilações no decorrer 

do experimento. Na taxa de crescimento relativo em altura 

(TCR-h), C. guianenses, atingiu maiores valores aos 30 e 

90 dias de experimento para todos os tratamentos. A 

espécie D. excelsa obteve suas maiores valores de TCR-h 

nos primeiros 45 dias de experimento para todos os 

tratamentos, seguida de redução que se manteve 

oscilando ate o final do experimento. A espécie B. excelsa 

alcançou maiores valores de TCR-h aos 30 dias de 

experimento para os tratamentos SA, SP, ST seguido de 

declínio. Em relação à AF e AFE não foi observado 

diferença significativa entre os tratamentos para as 

diferentes espécies. A variável RAF exibiu diferença 

estatística entre as espécies C. guianenses e B. excelsa. 

Contudo, ambas não exibiram diferenças comparadas com 

a espécie D. excelsa. Na comparação entre tratamentos, 

PS e SP apresentaram diferença significativa, porém, não 

diferiram dos tratamentos SA e ST. Para RPF não se 

verificou diferença significativa entre os tratamentos. 

Conclusões 

 O período de tempo analisado pode ter sido insuficiente 

para a detecção de diferença significativa no ganho em 

biomassa pelas espécies nos diferentes tratamentos de 

sombreamento, percebidos pela tendência das variáveis 

analizadas. 

 As plantas exibiram plasticidade fisiológica na emissão 

de folhas novas reduzindo a área foliar ao final do 

experimento por efeito do sombreamento; 
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Introdução 

A alface é considerada a hortaliça folhosa de maior 
importância econômica no Brasil, sendo o sucesso de sua 
produção dependente do estabelecimento das mudas, que 
está diretamente relacionado com a germinação e vigor 
das sementes, que muitas vezes dependente do substrato 
utilizado. Os substratos além de permitirem o 
desenvolvimento de mudas de qualidade, reduzem os 
custos de produção (Freitas, 2010). Assim, um substrato 
adequado é busca constante de produtores envolvidos na 
cadeia produtiva de hortaliças. Diante do exposto, o 
objetivo do presente trabalho foi avaliar o desenvolvimento 
da alface cv. Mônica em substratos contendo várias 
misturas de solo e casca de arroz com diferentes doses de 
esterco bovino e ovino, bem como a mistura destes, de 
forma a indicar o substrato que proporcione maior 
produção de alface no município de Alto Alegre/RR. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no período de abril a julho 
de 2012, no município de Alto Alegre e parte das variáveis 
estudadas foram analisadas no laboratório da Embrapa 
Roraima, no município de Boa Vista/RR. Adotou-se o 
delineamento de blocos casualizados, com quatro 
tratamentos e sete repetições. Cada bloco foi constituído 
por um canteiro, com bordas de 20 cm, medindo 6,0 m x 
1,8 m, dividido em quatro parcelas (1,5 m x 1,8 m). Em 
cada parcela, foram colocados sacos plásticos, antes da 
adição do substrato para evitar a mistura dos mesmos por 
ocasião da água de irrigação. Os canteiros foram cobertos 
com plástico para estufa para evitar a influencia da chuva 
na produção. Os tratamentos corresponderam a quatro 
tipos de substratos, sendo: T1= Solo (80%) + palha de 
arroz (20%); T2= Solo (40%) + palha de arroz (20%) + 
esterco bovino (40%); T3= Solo (40%) + palha de arroz 
(20%) + esterco ovino (40%) e T4= Solo (40%) + palha de 
arroz (20%) + esterco bovino (20%) + esterco ovino (20%). 
Avaliou-se, o comprimento da parte aérea (CPA), o 
comprimento de raiz (CR), o número de folhas (NF), a 
massa fresca total (MFT), a massa seca da parte aérea 
(MSPA), a massa seca da raiz (MSR) e a massa seca total 
(MST). Os dados das variáveis avaliadas foram 
submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey (α = 5%) utilizando-se o 
software Statistical Analysis System versão 9.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados e Discussão 

Dentre os substratos testados, a menor eficiência foi 
verificada com a utilização do substrato T1, diferenciando-
se dos outros substratos quanto ao CPA, NF, MF, MSPA, 
MSR e MST. Para a variável CPA, o maior valor foi obtido 
com a utilização do substrato T4, que não diferiu 
significativamente de T2 e T3, mas estes diferiram do T1, 
que apresentou plantas com CPA de aproximadamente 6 
cm a menos. O maior CR foi verificado nas plantas 
cultivadas no substrato T4 (9,31cm), que não diferiu 
significativamente de T2 (9,15cm) e T3 (8,22cm), mas 
diferiu do T1 (7,11cm). Entretanto, o T3 não diferiu do T1. 
O maior NF foi verificado no T4, que não diferiu 
significativamente do T2 e T3, mas diferiu do T1, que 
apresentou cerca de três folhas a menos do que as plantas 
cultivadas nos demais substratos. Verificou-se que a MFT 
da alface foi maior com o uso do substrato T4. Entretanto, 
T4 não diferiu significativamente do T2 e T3, mas estes 
diferiram do T1, que apresentou plantas pesando 
aproximadamente seis vezes menos do que as plantas 
cultivadas nos demais substratos. Dos parâmetros 
avaliados relacionados à massa seca da alface, observou-
se que não houve diferença significativa entre T2, T3 e T4 
para MSPA, MSR e MST. Entretanto, tais tratamentos 
diferiram do T1, que apresentou o menor valor para essas 
três variáveis. De acordo com os resultados obtidos neste 
estudo, a utilização apenas de casca de arroz adicionada 
ao solo (T1) não oferece viabilidade para a produção de 
alface, pois apresentou os piores resultados para todas as 
variáveis analisadas. Enquanto que a alface cultivada no 
substrato T4 apresentou os maiores valores para CPA, 
CR, NF, MFT, MSPA e MST. 

Conclusões 

No cultivo da alface cv. Mônica recomenda-se a 
utilização dos substratos contendo esterco bovino ou a 
mistura de esterco bovino com ovino, nas proporções 
testadas, devido a maior eficiência na produção de alface.  
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Introdução 

A castanheira do brasil, pertencente a família 

Lecythidaceae, se distribui por toda a região amazônica de 

forma desigual, sendo abundante em algumas áreas e 

ausente em outras (Peres e Baider, 1997). É sem dúvida a 

principal representante da flora da região, sendo uma das 

espécies nativas mais valiosas da floresta de terra firme 

(Costa et al., 2009). As sementes comestíveis da 

castanheira são de grande importância econômica para as 

comunidades locais por ser uma das principais fontes de 

renda, especialmente durante o período chuvoso do ano. 

No que se refere à produção de frutos, a castanha do 

brasil tem importância social muito grande na região 

amazônica, já que quase toda a produção é exportada, 

principalmente para Estados Unidos, Alemanha e 

Inglaterra. Porém, no intuito de domesticar e aumentar a 

produção de castanhas em áreas cultivadas há a 

necessidade de se realizar trabalhos para o 

desenvolvimento de tecnologias de produção de mudas e 

manejo cultural. O objetivo deste trabalho foi estabelecer a 

tela de sombreamento que propicie melhor crescimento de 

mudas de castanheira do brasil, na fase de viveiro. 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado em ambientes telados 

estabelecidos na sede da Embrapa Roraima, em Boa Vista 

(RR). O clima da região é Aw de acordo com a 

classificação de Köppen, sendo uma região de cerrado. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado 

com cinco tratamentos e cinco repetições, tendo-se uma 

planta por repetição. Como tratamentos testaram-se cinco 

ambientes sendo: T1 = 75% de sombra; T2 = 50% de 

sombra; T3 = 25% de sombra; T4 = tela cinza; e T5 = sol 

pleno. As mudas, com uma única haste com 

aproximadamente 8 cm de altura, foram plantadas em 

vasos de 5 L de capacidade e quando as plantas  

apresentavam 30 cm de altura e 3 a 4 folhas foram 

distribuídas nos ambientes telados. As avaliações de 

crescimento foram realizadas após 185 dias de 

permanência das plantas nos telados, medindo-se a altura, 

diâmetro basal do caule e número, comprimento e  

 

 

 

largura das folhas. Os resultados foram submetidos à 

análise de variância e as médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey (prob. > 0,05) 

Resultados e Discussão 

Os ambientes telados tiveram efeito significativo sobre a 

altura da plantas e diâmetro do caule. O T2 (50% de 

sombra) e T1 (75% de sombra) proporcionaram efeito 

significativo sobre a altura das plantas (43,80 e 42,60 cm, 

respectivamente), sendo semelhantes ao T3 (25% de 

sombra) com plantas de 38,80 cm de altura. O melhor 

resultado em diâmetro (7,70 mm) foi apresentado pelas 

plantas no T3 (25% de sombra). Este resultado foi 

semelhante ao apresentado pelas plantas nos tratamentos 

T2 e T4 (7,18 e 6,12 mm, respectivamente). 

Ambientes* 
Altura Folhas Comprim. Largura 

Diâmetro 
caule 

(cm) Número (cm) (mm) 

75% sombra   38,80 ab 12,8 a 25,90 a 6,96 a 5,86 b 

50% sombra 43,80 a 17,6 a 23,76 a 6,40 a 7,18 ab 

25% sombra 42,60 a 19,4 a 24,50 a 6,40 a 7,70 a 

Tela cinza 27,20 b 13,0 a 23,12 a 6,00 a 6,12 ab 

Pleno sol 28,80 b 15,0 a 21,36 a 6,04 a 5,56 b 

C.V. % 16,52 22,89 14,56 14,25 13,69 

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem 
significativamente entre si, pelo teste de Tukey (prob. > 0,05) 

Conclusões 

Os resultados obtidos possibilitam indicar a produção de 

mudas de castanheiras do brasil em viveiros com tela de 

sombreamento que intercepte 50% da radiação solar. 
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Palavras-chave: controle biológico, bananeira, fungo entomopatogênico. 

Introdução 

O ácaro-vermelho-das-palmeiras, Raoiella indica Hirst 
(Acari: Tenuipalpidae), destacou-se como um notável 
ácaro invasor nas Américas. No Brasil, R. indica está 
presente em dois estados da região Norte, Roraima e 
Amazonas (Navia et al., 2011; Rodrigues & Antony 2009). 
Atualmente, há uma grande preocupação que este ácaro 
se disperse para outras regiões do país ameaçando o 
cultivo de palmeiras (principalmente coqueiro), banana e 
helicônias. O controle biológico através de 
microorganismos vem sendo explorado para o controle de 
pragas. Beauveria bassiana (Bals.) Vuill tem sido 
amplamente utilizado no controle de insetos e ácaros-
praga. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de 
um isolado de B. bassiana no controle do ácaro-vermelho-
das-palmeiras. 

Material e Métodos 

Os ensaios foram realizados na Embrapa Roraima. Discos 
de folha de bananeira (Musa sp.) foram imersos em 
suspensão contendo B. bassiana (Boveril

®
), nas 

concentrações de 10
3
, 10

4
, 10

5
, 10

6
, 10

7
, e 10

8 
conídios/ml. 

Em todas as concentrações foi adicionado óleo mineral a 
0,5%, para garantir a fixação do produto. Uma solução 
contendo apenas óleo mineral foi usada como controle. 
Após a secagem natural, os discos foram colocados em 
placas de Petri com espuma umedecida e 10 fêmeas 
adultas de R. indica foram transferidas para estes. Foram 
usadas cinco placas (repetições) por tratamento. A 
mortalidade das fêmeas foi avaliada a cada 24 horas, por 
seis dias. Para confirmação da infecção por B. bassiana, 
as fêmeas mortas foram colocadas em câmaras úmidas 
por 24 horas e em seguida montadas em lâminas para 
visualização das estruturas do fungo. Os dados de 
mortalidade foram submetidos à análise de sobrevivência. 
As médias de mortalidade às 96 horas após a exposição 
foram comparadas pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). 

Resultados e Discussão 

As concentrações que causaram maior mortalidade a R. 
indica foram 10

7
 e 10

8 
conídios/ml, sendo que 72 e 96 

horas após a exposição todas as fêmeas haviam morrido 
nestas concentrações (Fig. 1). Após 96 horas de 
exposição, as concentrações que causaram maior 
mortalidade de R. indica foram 10

7
 e 10

8 
conídios/ml, 

seguida da concentração 10
6 
e das

 
concentrações, 10

5
, 10

4
 

e 10
3
, respectivamente (Fig. 2). 

No desenvolvimento de um programa de controle 
microbiano de pragas, é de fundamental importância, a 
utilização de linhagens e/ou isolados apropriados do 

agente biológico. Para isso, é importante contar com um 
banco de isolados devidamente preservados e com  

variabilidade genética comprovada, para então, iniciar o 
programa a partir da seleção dos materiais mais 
promissores. Os resultados deste trabalho mostraram que 
B. bassiana é um agente microbiano eficiente para o 
controle de R. indica. 

 

Fig. 1. Análise de sobrevivência de Raoiella indica em 
discos de folhas de banana tratados com Beauveria 
bassiana. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 2. 

Mortalidade (média±erro padrão) de Raoiella indica 96 
horas após aplicação de Beauveria bassiana. 
*Médias seguidas por letras distintas nas barras diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probalidade.  

Conclusões 

A concentração de B. bassiana recomendada para o 
controle de R. indica é a de 10

7 
conídios/ml. Entretanto 

futuros estudos visando  testar a eficiência de B. bassiana 
em condições de campo são necessários. 
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Palavras-chave: banana, coqueiro, fitossanidade. 

Introdução 

Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae) é um ácaro-

praga, foi introduzido recentemente na América. No Brasil, 

ele foi encontrado no estado de Roraima (2009) e no 

Amazonas (2011) (Navia et al., 2011; Rodrigues & Antony 

2009). Entretanto, há um grande risco deste ácaro se 

dispersar para outras regiões, ameaçando o cultivo de 

palmeiras (principalmente coqueiro), banana e helicônias.    

O fungo Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok. é um 

dos mais eficazes controladores biológicos das diversas 

espécies de pragas,  inclusive ácaros. Assim, este trabalho 

teve por objetivo avaliar a eficiência de um isolado de M. 

anisopliae no controle do ácaro-vermelho-das-palmeiras. 

Material e Métodos 

Os ensaios foram realizados na Embrapa Roraima. Discos 

de folhas de palmeira foram imersos em solução com 

fungo M. anisopliae, nas concentrações 10
3
, 10

4
, 10

5
, 10

6
, 

10
7
 e 10

8 
conídios/ml, e nos controles foi usado somente 

água destilada. Depois deixadas para secar no ambiente, 

em seguida os discos foram utilizados na confecção de 

arenas em placa de Petri. Cada arena foi constituída de 

um disco de folha de bananeira colocado sobre uma 

esponja de polietileno umedecida e, nos discos foram 

transferidas 10 fêmeas adultas de R. indica. Foram usadas 

cinco placas (repetições) por tratamento. A mortalidade 

das fêmeas foi avaliada a cada 24 horas, por seis dias. 

Para confirmação da infecção por M. anisopliae, as fêmeas 

mortas foram colocadas em câmaras úmidas por 24 horas 

e em seguida montadas em lâminas para visualização das 

estruturas do fungo. As médias de mortalidade às 72 horas 

após a exposição foram comparadas pelo teste de Tukey 

(p<0,05), usando o programa estatístico SAS. 

Resultados e Discussão 

Após 72 horas de exposição, as concentrações de M. 

anisopliae que causaram maior mortalidade de R. indica 

foram 10
7
 e 10

8 
conídios/ml (82% e 68% de mortalidade), 

seguida da concentração 10
6 
e das

 
concentrações, 10

5
, 10

4
 

e 10
3
, respectivamente (Fig. 1). 

O fungo M. anisopliae sobre outras famílias de ácaros 

também foi registrado por outros autores. Kaaya et al. 

(1996) encontraram mortalidade de 30 e 37 %, trabalhando 

com M. anisopliae sobre adultos de Rhipicephalus 

appendiculatus Neumann e Amblyomma variegatum 

Fabricius. Os resultados deste trabalho mostraram que   

M. anisopliae não é um agente microbiano eficiente para o 

controle de R. indica. 

 

 

Fig. 1. Mortalidade (média±erro padrão) de Raoiella indica 

96 horas após aplicação de Metarhizium anisopliae. 
*Médias seguidas por letras distintas nas barras diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

Conclusões 

O fungo M. anisopliae não pode ser recomendada para o 

controle de R. indica. Entretanto futuros estudos para se 

testar a eficiência de M. anisopliae a em condições de 

campo são necessários. 
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Palavras-chave: Treinamento intervalado, redução de peso  

Introdução 

Pesquisas têm apontado que a maioria dos casos de 
sobrepeso e obesidade estão associados ao estilo de vida 
adotado pela sociedade contemporânea, no qual há uma 
ausência de atividades físicas regulares e a falta de uma 
boa educação alimentar. Assim, optar por uma dieta 
equilibrada, aliada ao exercício físico regular pode ajudar a 
manter o equilíbrio ponderal. Nesse sentido o presente 
estudo objetiva demonstrar a eficiência do treinamento 
intervalado intenso, associado a um equilíbrio nutricional, 
na redução do peso corporal, comparado ao treinamento 
contínuo. 

Material e Métodos 

A pesquisa foi do tipo bibliográfica, de  natureza 
exploratória, sendo sua forma de abordagem qualitativa, a 
fim de apresentar o que há de mais recente nas 
discussões e publicações sobre o assunto ora abordado.  

Resultados e Discussão 

O treinamento intervalado é um sistema de treinamento 
que envolve atividade com intensidade que vai de 
moderada a elevada, com intervalos de descanso passivo 
ou preferencialmente ativo, facilitando a recuperação 
(remoção parcial de lactato). Conforme McArdle et al., 
(2008, p.179) esse tipo de treinamento “aplica vários 
intervalos de trabalho-para-repouso, utilizando o exercício 
supermáximo para submeter a uma sobrecarga os 
siste  s de tr  sferê  i  de e ergi ”. J  p r  Ritzdorf e 
Muller (2000) o treino intervalado consiste em realizar 
séries de corridas ou de outro esforço para os quais o 
ritmo ou a intensidade, a distância e/ou o número de 
repetições e o tempo de recuperação foi previamente 
definido. 
Um estudo experimental (TREMBLAY et al.,1994 apud 
GENTIL 2010, p. 119) comparou os efeitos de treinos 
contínuos e intervalados. O estudo então evidenciou que 
“ pes r do gasto calórico no treino contínuo ser mais que 
o dobro do treino intervalado (120,4 x 57,9MJ [Micro 
Joule]), a perda de gordura com treino intervalado foi 
expressiv  e te   ior”. Assi , “o     u o d  redu  o d  
gordura subcutânea corrigido pelo gasto calórico revelou 
que a atividade intervalada levou a uma perda de gordura 
 ove vezes   ior que    o t  u ”  GENTIL, 2010, p. 119-
120). 
Gentil (2010, p.128) afirma que “  verifi  do que  s 
atividades mais intensas, especialmente os treinos 
intervalados, produze   s   ter  ões   is f vor veis”.  
Como exemplificam Treblay et al., (1994), Hellsten et al., 
(1996), Macdougall et al., (1998) (apud GENTIL, 2010) as 
atividades das enzimas hexoquinase (HK) e PFK 
[fosfofrutoquinase], importantes locais de regulação do 
metabolismo energético, aumentam pelos treinos 
intervalados intensos e podem ser deprimidas pelo 
treinamento contínuo. 

 
Quanto ao desenvolvimento das potências anaeróbicas 
(glicolíticas), que é a capacidade de acelerar, numa 
velocidade máxima suportando a fadiga e aeróbicas 
(oxidativas) que consiste em aumentar o consumo de 
oxigênio de pico e associar as funções cardiovasculares, o 
treinamento intervalado demonstra uma grande eficiência 
(ALMEIDA; PIRES, 2008). 
Em estudos de Mckenna e cololaboradores (1997) (apud 
FLECK; KRAEMER, 2006) foi demonstrado que em sete 
semanas de treinamento de corrida intervalada, 
consistindo de tiros de corrida máximos de 30 segundos 
aumentaram tanto o metabolismo aeróbico quanto o 
metabolismo anaeróbico, além do desempenho da 
velocidade máxima.   
Em relação ao excess postexercise oxygen consumpition 
(EPOC) - consumo excessivo de oxigênio pós-exercício - 
no treinamento intervalado de alta intensidade e atividades 
extenuantes “  d vid  de oxigê io ser    is   t  e  s 
alterações metabólicas mais evidentes e expressivas, 
tornando o EPOC evidente por diversas horas” (GENTIL, 
2010, p.129). Nesse sentido, diversos especialistas 
consideram o EPOC um importante fator no 
emagrecimento, atribuindo-lhe um papel de destaque, 
como uma das explicações para a maior eficiência dos 
exercícios de alta intensidade.  
Em testes realizados por Laforgia et al. (1997 apud 
GENTIL, 2010) com o intuito de examinar  a diferença no 
EPOC nove horas após dois protocolos com trabalhos 
equivalentes, foi revelado que, na comparação entre os 
testes, o EPOC e o gasto excessivo de energia pós-
exercício (GEEP) foram maiores no treino intervalado, em 
comparação ao treino contínuo. 

Conclusões 

O presente estudo demonstrou que o treinamento 
intervalado de alta intensidade é mais eficiente ao 
promover um consumo excessivo de oxigênio pós-
exercício, e consequentemente aumenta o gasto calórico 
após as sessões de treino, contribuindo assim, na redução 
do peso corporal em relação ao treino contínuo de baixa 
intensidade. 
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Introdução 

A escola tem como finalidade a transmissão sistemática 
dos conteúdos, oportunizando a construção do 
conhecimento ao aluno.  
Autores como Rocha e Terán (2010) e Marandino (2000) 
discutem a relevância do ensino de ciências para alcançar 
a educação científica, por isso, apresentam a ideia de que 
a escola precisa desenvolver ações que possam trabalhar 
o ensino de ciências de forma mais significativa, ou seja, 
proporcionando a compreensão dos conceitos científicos.  
Nesse sentido Chassot (2011), afirma que ao fazer uso de 
espaços não formais, o professor traz contribuições para o 
ensino de ciências, na medida em que é possível 
compartilhar saberes com a escola, muitos dos quais são 
construídos, a partir das teorias elaboradas pelas ciências 
da educação, sendo imprescindível, a parceria da escola 
com outros espaços para se alcançar uma educação 
científica. 
Assim, a proposta neste trabalho é apresentar um estudo 
desenvolvido com alunos do primeiro ano do Ensino Médio 
da Escola Estadual Cicero Vieira Neto, localizada no 
município de Pacaraima, RR. A presente pesquisa teve por 
objetivo verificar se as aulas de campo neste espaço não 
formal podem favorecer a alfabetização científica dos 
alunos.  

Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada na horta Trigenros Orgânicos, 
com estudantes do primeiro ano do Ensino Médio regular, 
com idade entre 14 e 17 anos. A atividade foi desenvolvida 
no segundo semestre do ano letivo de 2012, em cinco 
turmas da Escola Estadual Cícero Vieira Neto, situada no 
município de Pacaraima, estado de Roraima, fronteira com 
a Venezuela. 
A metodologia seguida foi a da pesquisa participante, de 
natureza qualitativa. Em um primeiro momento, foram 
desenvolvidas aulas teóricas na escola, através de 
projeções de slides em esquemas de mapas conceituais, 
mostrando a importância deste método na hierarquização 
da organização dos conceitos de ecologia. Após ser 
trabalhado os conceitos em sala de aula, fez-se as visitas 
a horta com a monitoria de um técnico agrônomo, o qual 
foi mostrando para os alunos toda à área, as plantações 
existentes, como é feito o processo de irrigação e a 
importância da preservação dos recursos naturais. 
Ao final das aulas de campo foi solicitado aos alunos fazer 
relatos sobre a importância das aulas em espaços não 
formais. No intuito de avaliar a aprendizagem, foi proposto 
aos estudantes que os mesmos construíssem mapas 
conceituais, para demonstrar os conceitos apreendidos 
durante a atividade proposta.  

Resultados e Discussão 

Durante a aula de campo, foi possível observar na fala dos 
alunos, que este espaço pode auxiliar na aprendizagem 
dos conteúdos, aproveitando o conhecimento teórico que o 
estudante adquiriu em sala de aula, facilitando a 
construção do conhecimento. Foi possível notar as 
sensações surgidas durante a aula de campo, como o 
frescor e o calor, reconhecimento de sons, odores, cores, 
formas e texturas. Desta maneira, o estímulo dos sentidos 
esteve, na maioria das vezes, associado a sensações 
positivas. Tais argumentos sugerem que o ato de aprender 
ou compreender os fenômenos da realidade é 
reconfortante e satisfatório para os estudantes. Acredita-se 
que estas informações vivenciadas possam ser 
transformadas em conhecimento, o que reforça a ideia que 
o uso de espaços não formais no ensino aprendizagem 
poderá ser um suporte para mostrar a relação entre os 
conceitos científicos. 

Conclusões 

Percebeu-se através desta mudança didática que o 
desenvolvimento das aulas de biologia em um ambiente 
natural, favoreceu a manifestação de sensações e 
motivações nos alunos, os quais normalmente não se 
manifestariam durante as aulas teóricas, observou-se que 
este espaço poderá ser utilizado como um recurso didático 
para o ensino-aprendizagem de ciências em diferentes 
contextos. A aula de campo como alternativa de ensino 
aprendizagem poderá ser um recurso que contextualize os 
conceitos científicos. A aula diferenciada, possibilita ao 
aluno fazer uma ponte entre o conhecimento prévio e a 
nova informação, oportunizando ao mesmo construir um 
novo conhecimento. Após a aula de ecologia em uma 
horta, verificou-se um aumento nas frequências de 
indicação das respostas consideradas mais próximas dos 
conceitos científicos.  
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Introdução 

Atualmente, as questões de ordem científica estão 
presentes nas mais variadas atividades e os alunos podem 
saciar a curiosidade por meio de muitas fontes, 
principalmente pela internet. No entanto nem sempre 
essas fontes são as mais confiáveis ou passam essas 
informações de maneira científica de forma a contribuir 
efetivamente para a construção do conhecimento. Neste 
sentido, os espaços não formais e os centros de 
divulgação da ciência podem ser de extrema relevância na 
aquisição do conhecimento, realçando e elevando o 
potencial científico-pedagógico (MARANDINO, 2002). O 
Espaço Ciência faz parte das atividades desenvolvidas por 
dois projetos já aprovados pelo MEC em 2012 e 2013. 
Este espaço visa promover a desmistificação de disciplinas 
como Química, Física e Biologia, tidas como de difícil 
compreensão, principalmente pelo distanciamento entre 
teoria e atividades experimentais. Neste espaço são 
oferecidas atividades educativas e experimentações no 
campo das ciências numa linguagem acessível, o que 
pode fortalecer numa ação integradora a divulgação e a 
popularização científica. 

Neste sentido, este trabalho busca investigar se o 

Espaço Ciência pode ser adotado como recurso educativo 

nas atividades escolares, criando situações de 

aprendizagem principalmente na disciplina de Química.  

Material e Métodos 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas de caráter 
exploratório sobre o assunto, as quais serviram de base 
para o aprofundamento sobre o tema. A pesquisa está 
fundamentada em uma abordagem quali-quantitativa. 
Quantitativo porque tem a finalidade de medir, através dos 
gráficos apresentados na pesquisa de dados coletados. E 
qualitativa na coleta de informações sobre as atitudes, 
percepções e motivações do público pesquisado. Quanto 
ao objetivo geral a pesquisa é descritiva, tendo como 
técnicas de pesquisa a utilização de questionários, os 
quais foram aplicados aos alunos da educação básica que 
assistiram as apresentações das atividades 
proporcionadas pelo Espaço Ciência. Durantes as 
apresentações, alunos de licenciatura dos cursos de 
Química, Física e Biologia proporcionam para o público 
alvo (alunos da educação básica) experimentos, jogos 
educativos e atividades científicas que visam 
complementar o ensino da sala de aula, bem como motivar 
os alunos e assim facilitar a aprendizagem.  

Resultados e Discussão 

Mediante os estudos teóricos embasados em observações 
e pesquisas bibliográficas, foi averiguado que o estado de 
Roraima possui pouca oferta de espaços não formais e de 
divulgação científica que possam potencializar os 

processos de aprendizagem. Os instrumentos de pesquisa 
revelaram dados animadores em relação a função 
educativa que é objetivo do Espaço Ciência, 100% dos 
entrevistados afirmaram gostar das atividades ali 
realizadas. Quando indagados se tiveram ou têm 
atividades experimentais na escola, a maioria, cerca de 
55% dos entrevistados afirmaram ter atividades 
experimentais raramente, 37% responderam, de vez em 
quando, apenas 5% afirmaram ter aulas deste tipo muitas 
vezes e 5% responderam que nunca tiveram aulas 
experimentais, Figura 1. Ao serem questionados sobre o 
uso de práticas experimentais para auxiliar o aprendizado 
dos conteúdos teóricos, 86% responderam que é muito 
necessário, 12% acham necessário e 2% acham pouco 
necessário. Os alunos foram questionados quanto à 
relação das atividades apresentadas no Espaço Ciência 
com os conteúdos vistos em sala de aula, 32% afirmam 
que conseguiram relacionar todas as atividades aos 
conteúdos vistos em sala, 58% relacionaram algumas 
atividades aos conteúdos teóricos, 8% conseguiu 
relacionar apenas uma atividades vistas aos conteúdos já 
estudados e 2% responderam que não fizeram relação 
com os conteúdos estudados em nenhuma atividade. 
Quando foram convidados a avaliar seu nível de 
compreensão das atividades apresentadas, 68% avaliaram 
como ótimo 28% como bom e 4% como regular. Os 
participantes da pesquisa foram solicitados a atribuir uma 
nota as atividades apresentadas no Espaço Ciência, 92% 
avaliaram com notas entre 9 e 10  e 8% atribuíram notas 

entre 7 e 8, Figura 2. 

Conclusões 

Os resultados observados indicaram a pouca oferta no 
estado de espaços que promovam o interesse dos alunos 
pela química como ciência. Foi possível perceber que as 
atividades apresentadas no Espaço Ciência buscam 
mostrar a importância das atividades práticas e como 
estas podem ser aliadas aos conhecimentos já adquiridos, 
contribuindo significativamente na melhora da qualidade do 
ensino em química. Como a maioria das escolas públicas 
da educação básica não possuem ou não utilizam 
laboratórios, espaços como este podem ser utilizados para 
proporcionar a esses alunos atividades práticas e com isso 
complementar o ensino de sala de aula, buscando facilitar 
a aprendizagem.  
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Introdução 

A inserção de temas que permeiem a pesquisa 
educacional e a relação entre o conhecimento teórico e 
prático é de extrema relevância. Nesta visão, o Espaço 
Ciência Itinerante surge numa perspectiva interdisciplinar, 
realçando e elevando o potencial científico-pedagógico. As 
ações previstas pretendem desmistificar disciplinas como 
Química, Física, Biologia entre outras, tidas como de difícil 
compreensão, principalmente pelo distanciamento entre 
teoria e atividades experimentais, que institui nos alunos 
dificuldades em interpretar os conceitos relacionando-os 
com os fenômenos ou atividades cotidianas.  Segundo 
Gohn (2004, 2008), a educação não-formal capacita os 
indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo. 
Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o 
mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais.                  
 
O Espaço Ciência é um projeto desenvolvido na 
Universidade Estadual de Roraima, que tem como 
finalidade levar as escolas de nível básico, materiais 
educativos e experimentações no campo das ciências 
numa linguagem acessível, fortalecendo numa ação 
integradora a divulgação e a popularização científica, 
contribuindo de maneira espontânea para a construção do 
conhecimento. Neste sentido, este projeto tem como intuito 
despertar em estudantes da educação básica de ensino o 
interesse pelo conhecimento científico, unindo 
conhecimento teórico e prático, bem como proporcionar ao 
aluno o conhecimento de técnicas e métodos de pesquisa.       
Para alcançar os objetivos, foi realizada pesquisa 
bibliográfica, a qual serviu de embasamento teórico para 
elaboração das atividades a serem trabalhadas. Nesta 
perspectiva, este trabalho pretende implementar e difundir 
metodologias que promovam o diálogo entre educação e 
ciência e o papel das experiências e atividades científicas 
no processo de aprendizagem de alunos do ensino médio.      

Material e Métodos 

A proposta envolve a participação de alunos da educação 
básica na pesquisa e desenvolvimento de temáticas 
voltadas para a divulgação científica com a geração de 
produtos e atividades facilitadores da aprendizagem, 
contribuindo para o fortalecimento da educação. A 
pesquisa teve inicio com levantamento bibliográfico e 
estudo sobre métodos e técnicas de pesquisa. Visitas as 
escolas foram feitas com o intuito de avaliar o nível escolar 
dos alunos para que sejam realizadas atividades que 
estejam de acordo com os conhecimentos já adquiridos. A 
etapa seguinte se concentrou em trabalhar as atividades 
que serão apresentadas no Espaço Ciência em cada 
visita, visto que cada escola tem particularidades e 
diferenças no público alvo que devem ser levadas em 
consideração. Três escolas foram escolhidas para a 
pesquisa, os experimentos escolhidos foram sopro 
mágico, escrita mágica e construção de um extintor de 
incêndio para abordar o tema ligações química e reações 

ácido-base. A pesquisa que encontra-se em fase de 
elaboração das atividades planejadas conta ainda com a 
etapa de avaliação das atividades oferecidas e divulgação 
dos resultados obtidos.     

Resultados e Discussão 

O estudo bibliográfico permitiu maior familiarização dos 
pesquisadores com os métodos e técnicas de pesquisa, 
motivando o interesse pelo conhecimento científico e 
possibilitando a interação entre a educação superior com a 
educação básica. 
Mediante a visita diagnóstica foi observado que os alunos 
apresentavam grandes dificuldades na associação dos 
conteúdos vistos em sala de aula com o cotidiano. É 
notório também a carência de aulas práticas devido a falta 
de laboratório e materiais adequados. Neste sentido 
mesmo o trabalho encontrando-se em desenvolvimento, já 
é possível observar a importância da experimentação 
como ferramenta para auxiliar a construção do 
conhecimento. É bem verdade que a experimentação 
sozinha não resolve todos os problemas da educação, 
mas em conjunto com uma abordagem adequada voltada 
para o cotidiano e as dificuldades dos estudantes pode ser 
de extrema importância para o processo de ensino-
aprendizagem. 

Conclusões 

Mesmo a pesquisa estando em fase de desenvolvimento 
foi possível verificar que alguns dos objetivos foram 
alcançados. Sabendo que a aprendizagem é uma atividade 
mediada principalmente pela interação social, o 
levantamento bibliográfico e a proximidade de alunos de 
ensino médio com a universidade, promoveu estimulo e 
criatividade para a valorização da experimentação e 
utilização de métodos científicos. As visitas diagnósticas 
permitiram entender a importância da organização do 
trabalho científico, no sentido de realizar atividades 
pensadas para os estudantes, promovendo maior 
conscientização da iniciação científica. 
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Introdução 

Propomo-nos, neste trabalho, a realizar o cotejo 

entre a entrevista de Euclides da Cunh   o “Jor    do 

Co  er io”, de 1906, e os  rgu e tos que est o 

 o tidos  ogo   s pri eir s p gi  s d  o r  “À   rge  d  

históri ” de 1909.  “Aqui, se quiser;  gor  se  he  o vier”, 

disse Euclides da Cunha ao repórter desejoso de 

entrevistar o autor do já c  e re “Os sertões”. O o jetivo d  

audiência era colher depoimentos acerca da recente 

viagem à Amazônia, realizada durante o ano de 1905, e 

com Euclides sob a patente de chefe da equipe brasileira 

d  “Co issão Mista Brasileiro-peruana de 

Reconhecimento do A to Purus”. O repórter teve menos de 

meia lauda de intervenções, pois o articulado homem das 

letras contou, precisamente, o que viveu na selva durante 

parte do Ciclo da Borracha (1850-1913) que reuniu 

europeus, nordestinos e índios em uma mesma missão de 

explorar o ouro branco das seringueiras no Amazonas, 

Pará e Acre. Esse rico material, além de requerer uma 

leitura comparada, carecia, também, de ser percebido 

como um documento de salvaguarda do jornalismo 

científico e do processo civilizador vivenciado na Amazônia 

brasileira. 

Material  e Métodos 

Para a análise utilizamos as fontes primarias: 

Á marjem da historia de Euclides da Cunha em 

sua primeira edição datada de 1909. 

Jornal do Commercio edição de janeiro de 1906. 

Os procedimentos metodológicos empregados 

nesta pesquisa descritiva foram a análise bibliográfica e 

documental.  A leitura foi feita sob análise de perspectivas 

que contemplam a teoria do processo civlizador de Norbert 

Elias e pressupostos científicos. 

Resultados e Discussão 

A gr  de o r  “Á m rje  d  históri ” per   e e 

como um marco tanto da produção científica amazônica, 

quanto de documento do processo civilizador 

desencadeado na Amazônia brasileira em um período 

absolutamente decisivo para a nossa história. Desbrava-

se, concomitantemente à leitura do livro e da entrevista ao 

“Jor    do Co  er io”, todo o universo histórico 

transmitido pelo autor, que alia à sua escrita, o olhar de 

cientista e literato. Sela-se com isso, conforme Chartier 

(2002, apud ZOUEIN, 2012, p.7), uma obra não restrita ao 

conteúdo ou ao significado prioristicamente pretenso pelo 

autor, mas suscetível às modificações concretas geradas 

pelo contexto do lugar a qual faz referência e que lhes 

adulteram com outros fatores. Pelo seu alto grau de 

complexidade e profundidade, a obra “À   rje  d  

históri ”   o jeto de pesquis  desde su  pu  i    o, e  

1909, logo, há de se compreender que qualquer pesquisa 

que tenha tal livro como objeto de análise tenderá a se 

delongar em demasia e ainda sob o risco de se trilhar um 

caminho marcado por diversas lacunas. 

Conclusões 

A e trevist   o “Jor    do Co  er io”, de 1906, e 

os argumentos que estão    o r  “À   rje  d  históri ” 

de 1909 revelam a intenção em dar ênfase à produção 

jornalística de Euclides da Cunha pelo valor de documento 

histórico que foi vivido na Amazônia, e o caminhar do 

desenvolvimento do jornalismo cientifico brasileiro, que 

sem tal patrono ainda estaria a principiar-se. Pode-se 

concluir, de acordo com a perspectiva adotada para a 

análise e através do jornalismo científico praticado por 

Euclides que o paraíso amazônico, exaltado por tantos 

escritores e cientistas, foi sobreposto pelas intensas e 

constantes investidas civilizadoras que descaracterizaram 

grande parte da cultura nativa de toda a Amazônia 

brasileira. 
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Introdução 

Este trabalho tem como abordagem central a análise da 

exigência, prevista no artigo 980-A do Código Civil 

Brasileiro, de um capital social mínimo, devidamente 

integralizado, não inferior a 100(cem) vezes o maior salário 

mínimo vigente do país, para constituição de uma 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELi, 

regulamentada pela Lei 12.441 de 11 de julho de 2011, 

que veio para proporcionar uma maior segurança jurídica 

nas relações societárias comerciais, evitando-se a prática 

comum da criação de sociedades de faixada, constituídas 

para restringir a responsabilidade do sócio. Exigência esta 

que se tornou objeto de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade-ADin. 

Material e Métodos 

O desenvolvimento da pesquisa foi realizado na disciplina 

de Direito Empresarial I, ofertada no sétimo semestre do 

curso de Bacharelado em Direito da Universidade Estadual 

de Roraima. A abordagem da temática deu-se com a 

leitura de materiais embasadores da referida pesquisa, a 

saber: legislação que regulamenta a Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada, Lei 12.441 de 11 de julho de 

2011, dispositivo normativo que versa sobre a exigência do 

capital social mínimo e de pesquisa, na rede mundial de 

computadores, de artigos publicados, livros e decisões do 

poder judiciário. 

Resultados e Discussão 

Ao longo do desenvolvimento do artigo, com a leitura dos 

materiais utilizados como fontes de embasamento teórico, 

constatou-se que a condição estabelecida, como requisito 

fundamental, da constituição de uma EIRELi, trouxe  como 

consequência o surgimento de posicionamentos favoráveis 

(segurança jurídica nas relações empresariais) e 

contrários (violação ao princípio da livre iniciativa), com 

questionamentos e embates no Poder Judiciário, com a 

propositura de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade-

ADin, e de propostas de projetos de lei que visam à 

redução ou a eliminação do referido capital social mínimo. 

Conclusões 

Posições doutrinárias e de Magistrados, seguem uma 

corrente favorável à mencionada exigência, com o 

argumento de que a exigência de 100 (cem) salários 

mínimos integralizados para uma constituição de uma 

EIREli não impede que uma sociedade empresária inicie 

suas atividades em outro regime, ficando comprovado o  

 

não cerceamento do princípio da Livre iniciativa e  não 

afronta o ordenamento jurídico em vigor. Outrossim, não 

se pode deixar de mencionar que a referida exigência 

promove uma garantia jurídica nas relações empresariais. 
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Introdução 

As orquídeas (Orchidaceae) fazem parte do grupo dos 
vegetais superiores e devido suas capacidades de 
produzirem flores e frutos fazem parte das 
monocotiledôneas. Devido à complexidade da organização 
de suas estruturas vegetativas, as plantas desta família 
são consideradas como as mais evoluídas do reino 
vegetal. Esta família encontra-se representada por mais de 
20 mil espécies conhecidas e o Brasil abriga cerca de 30% 
espécies deste total (Gurgel, 2011). Na região Amazônica 
esta família botânica encontra-se distribuída nas diferentes 
formações vegetais e de ambientes que compõem este 
ecossistema, estimando-se que neste cenário sejam 
encontradas aproximadamente, 15% das espécies 
descritas para o Brasil (Miranda, 1996). Estima-se que em 
Roraima ocorram cerca de 700 espécies e deste universo, 

apenas 200 encontram-se identificadas e catalogadas.  
Este trabalho tem como objetivo relatar a ocorrência dos 
principais gêneros da família orchidaceae encontrados na 
região do platô da Serra do Tepequém, em Roraima. 

Material e Métodos 

Para o levantamento dos gêneros ocorrentes no local 
deste estudo realizaram-se viagens na região do Platô da 
Serra do Tepequém, visitando-se os trechos conhecidos 
como aqueles onde há ocorrência natural de orquídeas na 
região. A área foi percorrida em zigue-zague e, na medida 
em que eram visualizadas as plantas da família estudada, 
procedeu-se à coleta de informações pertinentes à 
identificação dos gêneros avistados. A identificação teve 
como base o auxílio de parabotânico e o registro de   
imagens fotográficas das plantas localizadas. 
Posteriormente utilizaram-se as seguintes seguintes 
referências bibliográficas especializadas: MEE (1980); 
COGNIAUX (1989); MIRANDA (1996); LUZ (1996) e LUZ 
& FRANCO (2012).  

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos apontam os seguintes gêneros 
ocorrentes no local deste estudo: Epidendrum, Sobralia, 
Catasetum, Epistephium, Encyclia, Polystachia,  Hexisea, 
Encyclia e Bulbophyllum. Os gêneros Epidendrum, 
Sobralia, Epistephium, Encyclia e Catasetum foram 
encontrados com hábito terrestre e/ou ruprestre, enquanto 
que os Hexisea, Scaphyglottis e Bulbophyllum foram 
localizados em condições de crescimento epífito.  

Conclusões 

No local deste estudo os gêneros da família orchidaceae 
mais freqüentes foram: Epidendrum, Sobralia Catasetum, 
Epistephium e Encyclia.  
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Introdução 

O descaso ou despreparo na questão do manejo de 
resíduos químico em muitos lugares do mundo leva a 
graves danos da natureza, os quais podem ter 
repercussões negativas à saúde humana e ambiental. Tal 
fato tem motivado, por parte de vários países, o 
desenvolvimento de planos de gerenciamento seguros e 
sustentáveis dos diferentes resíduos gerados pela 
população, indústrias e diversas instituições. No sentido de 
se preservar a saúde e meio ambiente, a política de 
redução de resíduos é uma tendência que vem se 
estendendo também a pequenos geradores de resíduos, 
tais como instituições de ensino e laboratórios de 
pesquisa. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo 
identificar os resíduos gerados no laboratório de química 
da Faculdade Cathedral, e identificar se são descartados 
de forma adequada.  

Material e Métodos 

Os chamados resíduos químicos ou resultantes de 

laboratório nada mais são do que composto de 

substâncias que oferecem riscos à saúde e ao meio 

ambiente. Conforme seu nível de gravidade de poluição e 

a sua toxidade, são enquadrados em diversas categorias 

para descartes. Para identificar os resíduos químicos 

gerados no laboratório de química da Faculdade 

Cathedral, durante um mês foi realizado o 

acompanhamento das aulas práticas e os monitores foram 

entrevistados sobre os resíduos que eram gerados nas 

aulas práticas e qual o destino final destes resíduos. Neste 

laboratório são ministradas aulas experimentais das 

disciplinas de Química Geral, Química Analítica e 

Bioquímica para o curso de Farmácia. 

Resultados e Discussão 

Durante a pesquisa, observou-se que no laboratório de 

química da Faculdade Cathedral os descartes são 

realizados de forma correta. Os reagentes considerados 

de substâncias leves são diluídos e descartados 

diretamente na pia.  

Durante as aulas também são gerados resíduos com alta 

concentração de metais pesados que necessitam de um 

correto gerenciamento a fim de prevenir riscos a saúde e 

ao meio ambiente. Desta forma, os resíduos contendo íons 

dos elementos mercúrio (Hg), chumbo (Pb) e cádmio (Cd), 

contidos em soluções ácidas, são co-precipitados com 

íons Fe
2+

 0,10 mol/L em pH 8,5. Após a filtração, o filtrado 

é seco ao ar e o sólido, moído e misturado a uma mistura 

de cimento/areia.  

Esse procedimento, permite a imobilização dos metais 

pesados, permitindo assim, que o resíduo possa ser 

encaminhado a um aterro de forma segura e eficiente,  

 

quanto à preservação da saúde pública e do meio 

ambiente.  Os laboratórios devem coletar esses resíduos 

com uma periodicidade bimestral, devem etiquetar os 

recipientes onde são recolhidos estes resíduos e na 

etiqueta deve estar descrito quais são esses resíduos, com 

data e horário de entrega deles, e os produtos devem ser 

armazenados e alocados, seguindo algumas normas de 

segurança, como por exemplo, separar resíduos perigosos 

dos não perigosos. Os resíduos líquidos não perigosos 

consistem em soluções que não danificam o meio 

ambiente, ainda devem ser descartados diferentemente do 

lixo comum, mas não oferecem tantos riscos, já os 

resíduos químicos líquidos perigosos precisam ser 

mantidos em embalagem original, devendo ser 

descartados através da utilização de galões.  

Salienta-se que na Faculdade não existe um local 

adequado para fazer o gerenciamento dos resíduos 

considerados perigosos. 
  

Conclusões 

Apesar do laboratório de química da Faculdade Cathedral 

gerenciar de forma correta os resíduos gerados durante as 

aulas experimentais, observa-se que a maioria dos 

acadêmicos desconhecem o perigo de descartar 

inadequadamente estes resíduos diretamente na pia.  

Além disso, verificou-se que a maioria das aulas realizadas 

no laboratório não visam experimentos em microescala, 

que minimizam a geração de resíduos químicos. 
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HÁBITOS ALIMENTARES ENTRE ESCOLARES EM ESCOLA PÚBLICA DE RORAIMA: 
RESULTADOS DO PROJETO “SUA ALIMENTAÇÃO É SUA SAÚDE” 
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Introdução 

O presente estudo a seguir exposto apresenta os 

resultados de um estudo realizado em uma escola da rede 

pública de Boa Vista, capital de Roraima. A referida 

pesquisa surgiu do problema de pesquisa a seguir: como 

sensibilizar os alunos do ensino fundamental II sobre a 

importância de uma alimentação saudável para a melhoria 

de suas condições de saúde? 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a qualidade dos 

alimentos consumidos pelos alunos desta escola em seu 

cotidiano, seja em casa e também na escola. Tendo como 

finalidade sensibilizar os estudantes sobre a importância 

da alimentação saudável, afim de que os mesmos sejam 

estimulados a adotar hábitos alimentares saudáveis, 

adquirindo conhecimentos sobre as funções nutricionais 

dos alimentos consumidos no cotidiano a partir da 

merenda escolar. 

Material e Métodos 

Esta pesquisa tem um caráter quantitativo. O método 

adotado foi a pesquisa de campo. Adotou-se como técnica 

para coleta de dados o questionário. 

Os sujeitos da pesquisa foram os estudantes da escola 

São Vicente de Paula, com faixa etária de 11 a 14 anos. O 

questionário foi entregue aos alunos em dois dias 

consecutivos, a fim de garantir que os faltosos de um dia 

recebessem no dia seguinte, com isto conseguimos 

realizar a entrega de 580 questionários, destes 400 

estavam completamente respondidos. O tratamento 

estatístico dos dados foi feito por meio do software 

Microsoft Excel 2010. 

Resultados e Discussão 

1.Você sabe o que é uma alimentação saudável? 

Sim 71% 

Não 10% 

Não opinaram 19% 

2. Sua merenda preferida na cantina da escola é: 

Bolo de Chocalate 30% 

Sanduíche Natural 10% 

Suco natural 10% 

Refrigerante 21% 

Salgados diversos 29% 

3. Os alimentos mais consumidos em casa são: 

Frituras 52% 

Cozidos 46% 

Saladas 30% 

Massas 13% 

Sucos 25% 

Refrigerantes 34% 

 

Apesar de compreenderem o que é uma alimentação 

saudável, os adolescentes participantes da pesquisa não 

adotam hábitos alimentares favoráveis à sua saúde. 

Em se tratando de adolescentes, é possível que a 

constituição da dieta esteja também relacionada à sua 

emancipação, um mecanismo inconsciente de 

manifestação de independência e liberdade. 

A falta de tempo, o desejo de continuar a consumir os 

alimentos preferidos, a falta de vontade e o preço são as 

principais barreiras para uma alimentação saudável. 

(VIANA et. all., 2008, p. 222-223). 

Conclusões 

Podemos concluir que os hábitos alimentares podem estar 

relacionados a diferentes fatores, dentre estes podemos 

citar os aspectos culturais e o estilo de vida. 

Acreditamos que por meio da Educação para a Saúde é 

possível formar cidadãos de hábitos saudáveis. 

Porém sem os investimentos necessários na formação e 

capacitação dos profissionais da educação para atuarem 

neste contexto isto se torna um objetivo mais distante de 

ser alcançado. 
__________________________________________ 
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HERMENÊUTICA JURÍDICA: PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS APLICADOS AS 
DECISÕES JUDICIAIS  
 

MIRABILE, Andressa Santos, 

andressamirabile@hotmail.com- Universidade Estadual de Roraima 
 
Palavras-chave: Hermenêutica Jurídica, Princípios e Regras, Decisões Judiciais. 
 

Introdução 

A Hermenêutica Jurídica é uma ciência direcionada à 
interpretação do texto legal e objetiva a sistematização dos 
processos aplicados. Isso significa que a hermenêutica 
atua na formação dos processos de interpretação das 
normas jurídicas, interligando-os e fixando o seu sentido e 
alcance, assim como a sua aplicação adequada frente a 
situações sociais em concreto. 
A doutrina contemporânea compreende os princípios e as 
regras à luz de uma dicotomia, dividindo-os em sua esfera 
de interpretação. Propõe-se no presente trabalho que tal 
divisão não seria adequada, partindo-se da compreensão 
de que ambos fazem parte do mesmo conjunto 
interpretativo, sendo os primeiros responsáveis pela 
estruturação do ultimo.  
Uma vez defendida pela atual doutrina o posicionamento 
adotado por Canotilho, segundo o qual a natureza dos 
princípios é “normogénetica”, ou seja, os princípios são 
apenas a base de fundamentação das regras jurídicas, 
compreende-se que aqueles atuam de maneira superficial 
no ordenamento jurídico, pois não levam em consideração 
a natureza estruturante e balizadora que eles possuem 
sobre as regras.  
Essa concepção, que conserva apenas a hermenêutica 
principiológica de fundamentação, é proveniente de um 
constitucionalismo pós-moderno, ou seja, de um 
neoconstitucionalismo que defende a busca pela eficácia 
das normas constitucionais, principalmente diante da 
expectativa de realização dos direitos fundamentais. Neste 
caso, fixa-se a concretização das prestações materiais 
anunciada à sociedade pelas normas programáticas, a fim 
de que se torne uma ferramenta de aplicação de um 
Estado Social, voltado, portanto, para realização de direitos 
e garantias sociais.  
Entretanto ao se adotar essa concepção, repleta de carga 
valorativa, alguns parâmetros legais são desobedecidos, 
pois não há um balizamento e uma ponderação dos 
princípios constitucionais. Com efeito, a aplicação prática 
das decisões passa a ser apenas retórica argumentativa, 
excluindo a complexidade da consistência jurídica, isto é, a 
solidez de um ordenamento jurídico que consagra ao 
mesmo tempo um Estado Democrático, Social e de Direito 
dependente da ponderação e compreensão adequada da 
aplicação dos princípios e regras constitucionais.  
A não verificação desse balizamento pode ocasionar uma 
flexibilização jurídica geradora de uma real insegurança 
jurídica para as decisões judiciais proferidas, dado que as 
estas decisões passam a conflitar com o ordenamento 
jurídico, uma vez que a ponderação dos princípios 
constitucionais não é realizada em conformidade com a 
orientação constitucional, sendo estes por si só, utilizados 
como fonte argumentativa sem a devida demonstração de 
fundamentação enquadrada ao caso concreto.  
 
 
 
 

Material e Métodos 

O presente trabalho foi desenvolvido na Universidade 
Estadual de Roraima (UERR), através de análises 
doutrinárias fundamentadas no Direito Português, Alemão 
e Brasileiro utilizando as concepções hermenêuticas 
desenvolvidas por diversos doutrinadores e aplicando-as 
ao estudo de casos concretos provenientes de decisões 
judiciais da justiça brasileira. 

Resultados e Discussão 

Partindo-se dessas premissas, pretende-se desenvolver 
uma reflexão jurídica acerca da conexão que deve existir 
entre a consistência jurídica (pautada nos postulados 
normativos provenientes das regras) e a adequação social 
do direito. Assim, através da adequada ponderação dos 
princípios constitucionais, conseguir-se-á relaciona-los à 
compreensão particularizada da interpretação e aplicação 
dos princípios e regramentos jurídicos em face à ótica 
apresentada pelos neoconstitucionalistas, aplicando-se a 
problemática hermenêutica as decisões judiciais sob dois 
aspectos: o neoconstitucional e o defendido neste trabalho. 

Conclusões 

A proposta desenvolvida no presente trabalho consiste na 
demonstração de uma tese diferenciada a respeito da 
hermenêutica jurídica, no que tange à interpretação e 
aplicação dos princípios e regras constitucionais, uma vez 
que a utilização de uma compreensão principiológica 
inadequada em face às regras realça a insegurança 
jurídica, em virtude dos conflitos oriundos das decisões 
jurídicas eivadas de vício.   
Essa proposta visa proporcionar aos estudantes, 
acadêmicos e profissionais uma ótica de apreciação crítica 
e particularizada a respeito do tema, uma vez que é 
debatido nesse contexto um paradoxo frente ao 
entendimento contemporâneo acerca da matéria. 
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Introdução 

O Diabetes melito descompensado pode acarretar 

algumas complicações como, cegueira, alterações 

vasculares, problemas renais e neuropatia. 

A neuropatia ocorre quando há uma lesão em um nervo 

periférico. A lesão faz com a sensação tátil e dolorosa a 

partir da região do nervo afetado esteja diminuída, a atrofia 

muscular que acompanha o processo leva ao surgimento 

de deformidades. Essas alterações contribuem para o 

surgimento do pé diabético, caracterizado por úlceras 

plantares. 

A avaliação plantar durantes as consultas ajuda a prevenir 

o surgimento dessa condição, já que esse é o meio mais 

simples de diagnosticar um pé em risco. O papel da 

Enfermagem nesse processo é de grande importância, 

pois esse profissional está em contato constante com os 

pacientes e pode informá-lo a respeito dos cuidados 

básicos que os pacientes devem ter com os pés a fim de 

evitar essa condição.  

Este estudo visou caracterizar o perfil de pacientes 

diabéticos, identificar complicações neuropáticas e a 

importância do enfermeiro no diagnóstico de neuropatias 

periféricas. 

Material e Métodos 
 

Um questionário estruturado foi aplicados aos pacientes 

com Diabetes Melito que se dirigiam ao setor de 

endocrinopatias do Hospital Coronel Mota/Boa Vista/RR. 

Ter Diabetes melito comprovado e estar em tratamento 

médico regular foram critérios para inclusão dos pacientes 

na pesquisa. 
 

Resultados e Discussão 
  

Os pacientes que participaram da pesquisa não 

receberam, no momento do diagnóstico do Diabetes 

melito, orientação adequada com relação à prevenção de 

lesões periféricas, uso adequado de calçados, avaliação 

diária dos pés, alimentação adequada, exercícios físicos e 

armazenamento adequado da medicação. Esta condição 

permitiu observar importantes alterações, principalmente 

relacionadas à manifestação do pé diabético (Tabela 1). 

A educação em saúde é uma importante ferramenta na 

identificação (Tabela 2) e prevenção de lesões plantares. 

O Enfermeiro apresenta participação bem definida no 

processo, entretanto, esta participação não foi observada 

durante o acompanhamento das atividades junto ao Setor 

de Endocrinologia do Hospital Coronel Mota/Boa Vista/RR. 
 
 

 
Tabela 1.  Achados relacionados à avaliação plantar e 

dorsal dos pés. 
Condições Presente Ausente 

Neuropatia  

Dor isquêmica em repouso  

Mobilidade articular limitada  

Edema  

Amputação prévia  

19 (25,3%) 

21 (28%) 

9 (12%) 

32 (42,6%) 

10 (13,3%) 

56(74,7%) 

54 (72%) 

66 (88%) 

33 (44%) 

65 (86,7%) 

 
Tabela 2. Número de alterações identificadas ao exame 

físico indireto dos pacientes 
 
Aspectos Presente Ausente 

Ressecamento  66 9 

Infecção  13 62 

Claudicação  9 66 

Úlceras  19 56 

Fissuras  17 58 

Dedos em garras  6 69 

Processo Inflamatório  18 57 

Calçados adequados  23 52 

 

Conclusões 

 

O DM é uma doença com um tratamento baseado na 

administração adequada de medicação e 

acompanhamento do paciente para que seja definido o 

diagnóstico precoce de possíveis complicações. Os 

profissionais de Enfermagem apresentam papel 

fundamental no acompanhamento dos pacientes. 
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Introdução 

Este trabalho é resultado de discussões apresentadas na 

disciplina Tecnologia da Informação para o Ensino de 

Ciências, do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

da UERR, ministrada no 2º semestre de 2012. 

Sabemos que é de suma importância o devido uso e 

conhecimento sobre informática no século XXI. (TAJRA, 

2011 e 2012). Professores e acadêmicos tem no uso do 

 o put dor e d s TIC’s u  gr  de   i do  a condução do 

processo educacional, (LITWIN, 1997; TIFFIN, J., 

RAJASINGHAM, L., 2007; VIDOSSICH, F., 1995), como 

facilitador da aprendizagem mais lúdica, possibilitando 

uma melhoria significativa tanto na sociedade 

(MARCONDES FILHO, C., 1994), quanto na prática 

docente, estimulando o educando na busca do 

conhecimento. A falta de capacitação e motivação, falta de 

suporte técnico pedagógico adequado (VALENTE, J. A, 

Brasília: MEC, V.12, nº57), laboratórios de informática 

sucateados e falta de políticas públicas adequadas na 

educação (WERTHEIN, J., 2004; RANGEL, M., 2012; 

SETTON, M. G, 2011), muitas vezes são as principais 

difi u d des dos professores fre te  o uso d s TIC’s e  

sala de aula. Portanto, o objetivo geral deste trabalho é 

discutir qual é a importânci  d s TIC’s  o o ferr  e t  de 

trabalho na educação no século XXI, sua repercussão na 

formação docente e discente e analisar a relação existente 

e tre teori  e pr ti   qu  to  o uso d s TIC’s  o o 

instrumento de reflexão, relacionando-a com a práxis 

pedagógica no ensino de ciências na Educação Básica. 

Material e Métodos 

A ação investigativa desenvolveu-se numa abordagem 

qualitativa com o método descritivo por meio de coleta de 

dados de caráter bibliográfico e de pesquisa documental, 

tendo seu foco principal nas aulas presenciais com 16 

acadêmicos, e em trabalhos apresentados em congressos, 

seminários, Banners, mesas redondas etc. 

Resultados e Discussão 

Ficou claro na condução da disciplina TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS, do 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da UERR – 

Universidade Estadual de Roraima, ministrada no 2º 

semestre de 2012, que a política pensada e difundida pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), é inspirada no 

modelo neoliberal, seguindo as orientações do Banco 

Mundial.  

O uso, principalmente do computador em sala de aula, 

possibilita a docente e discentes melhor qualidade no 

e si o e  pre diz ge . P r  T jr   2000, p. 45),  “[...] os  

 

alunos ganham autonomia nos trabalhos, podendo 

desenvolver boa parte das atividades sozinhas, de acordo 

com suas características pessoais, atendendo de forma 

  is   tid   o  pre diz do i dividu  iz do”. O Co put dor 

em si e nenhuma outra ferramenta tecnológica podem 

sozinhas solucionar as dificuldades que professores e 

alunos tem. O computador em si é apenas uma máquina 

comparada com as que utilizamos em nosso dia a dia.  É 

necessário haver um plano de aula voltado para pesquisa 

científica no ensino de ciências e que o professor dedique 

tempo no preparo e condução de suas aulas. Um bom 

planejamento requer esforço próprio do professor quer 

sej  p r   i istr r u    u    o  ou se     jud  d s TI’s. 

(TAJRA: 2007, p. 58). 

Conclusões 

Enfim, para que possamos explorar essas práticas 
ped gógi  s e o devido uso d s TIC’s dese vo vid s pe o 
professor que leciona Ensino de Ciências na Educação 
Básica, é necessário que compreendamos o cotidiano da 
sala de aula. Nessa altura do processo, convém 
novamente estarmos perguntando: Como se desenvolve 
esta prática pedagógica, no fluxo do desenvolvimento da 
atividade educacional proposto pelo professor em sala de 
 u  ? Que re   ões    t   e tre o uso d s TIC’s  o 
ensino de ciências? O que ocorre na sala de aula e na 
instituição como um todo quanto ao uso dessas 
ferramentas pedagógicas? Qual é o compromisso do 
professor  o   s TIC’s  o e si o de  iê  i s? Por que   
educação não acompanha os avanços tecnológicos do 
século XXI? Como utilizar adequadamente o computador 
no ensino de ciências na Educação Básica? Quais são os 
mitos que cercam o uso das tecnologias na área 
educacional?  
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Introdução 

O estudo das mandiocas conhecidas como mandiocabas 

ou açucaradas tem recebido especial atenção em vista do 

potencial de uso industrial na produção de xarope de 

glicose sem a hidrolização do amido, na produção de 

  ido do tipo g i ogê io ou do tipo “w xy”,    produ  o de 

bebidas fermentadas, na produção de álcool para a 

indústria de cosméticos, na utilização de amidos 

específicos na indústria siderúrgica e principalmente na 

produção de álcool combustível (Carvalho et al. 2004). A 

bacteriose causada por Xanthomonas axonopodis  pv. 

manihotis, tem-se destacado como uma das doenças mais 

destrutivas da mandioca de mesa, sendo capaz de infectar 

toda a parte aérea da planta, incluindo folhas e hastes, em 

qualquer estádio do seu desenvolvimento, podendo ser 

limitante para a produção. Diante disso, o objetivo do 

presente trabalho foi avaliar a severidade da bacteriose em 

acessos de mandioca açucarada cultivadas em área de 

mata alterada em Roraima. 
 

Material e Métodos 

O ensaio foi instalado no Campo Experimental Serra da 

Prata da Embrapa Roraima, localizado no município de 

Mucajaí, RR. Avaliaram-se três acessos de mandioca 

açucarada oriundos do BAG da Embrapa Amazônia 

Oriental (Lauro, Marapanim e Castanhal) e uma cultivar de 

mandioca do BAG da Embrapa Mandioca e Fruticultura 

(Kiriris). Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso 

com quatro tratamento e três repetições, com parcelas 

constituídas de 10 m de comprimento com 4 linhas de 

plantio e 1,0 m entre linhas. No período de julho de 2012 a 

março de 2013, foi realizado o monitoramento da 

ocorrência d  doe    “B  teriose d     dio  ”, originada 

a partir de infecção natural, nos acessos de mandioca 

açucarada. Avaliou-se cinco plantas de cada parcela, em 

intervalos de 30 dias, com auxílio de escala de notas.  Foi 

determinado a severidade máxima da doença (%) e com 

os dados da severidade da doença, calculou-se a área 

abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) para 

cada acesso, conforme Campbell & Madden (1990). 

Análises descritivas para cada tratamento foram feitas com 

base nos dados das variáveis estudadas. 

Resultados e Discussão 

Foi possível realizar três avaliações da incidência e 

severidade da bacteriose nos acessos de mandioca  

 

açucadara. Foi constada a incidência da bacteriose da 

mandioca em todos os acessos de mandioca açucarada 

avaliados. Os acessos Lauro, Marapanim, Castanhal e 

Kiriris apresentaram valor de severidade máxima de 23, 

18, 23 e 20%, respectivamente. O progresso da doença ao 

longo do tempo, representada pelos dados de AACPD 

ocorreu de forma diferenciada entre os acessos. Os 

valores da AACPD foram 1538, 1138, 1550 e 1375 para os 

acessos Lauro, Marapanim, Castanhal e Kiriris, 

respectivamente.  
 

Conclusões 

Os dados de severidade máxima demonstram que o 

acesso Marapanim foi o menos suscetível à bacteriose. Os 

dados de AACPD demonstram que houve variação no 

progresso da doença entre os diferentes acessos, pois 

quanto maior o valor de AACPD mais rápido foi o 

progresso da doença durante o período de avaliação (ciclo 

da cultura). Com os dados de Severidade máxima e 

AACPD foi possível determinar que o acesso Lauro foi o 

que desenvolveu a doença de forma mais rápida, sendo o 

mais suscetível à doença. Isto é um fator importante, pois 

demonstra que para alguns acessos o desenvolvimento da 

doença ocorre de forma mais rápida, disseminando o 

patógeno para outras partes da planta aumentando com 

isso a severidade da doença na planta. 
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Introdução 

A mancha-parda das folhas é uma doença de importância 

secundária para a cultura de mandioca, mas de ocorrência 

bastante frequente, sendo encontrada em praticamente 

todas as regiões produtoras de mandioca do país. Na 

literatura a mancha-parda não é associada a grandes 

danos, porém, quando ocorre em alta incidência, pode 

haver significativa desfolha das plantas, afetando a 

produção. Em Roraima, já foram identificadas Passalora 

henningsii e P. vicosae, agentes causais das doenças 

conhecidas como mancha-parda da folha e mancha parda 

grande, respectivamente (NECHET & HALFELD-VIEIRA, 

2010). Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi 

avaliar a severidade da mancha-parda em 16 clones de 

mandioca de mesa cultivada em área de mata alterada em 

Roraima. 

Material e Métodos 

O ensaio foi instalado no Campo Experimental Água Boa 

da Embrapa Roraima, localizado no município de Mucajaí, 

RR. Avaliaram-se 16 clones de mandioca açucarada 

oriundos do BAG da Embrapa Mandioca e Fruticultura. 

Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso com 16 

tratamentos e três repetições, com parcelas constituídas 

de 10 m de comprimento com quatro linhas de plantio e 

1,0 m entre linhas. Cada tratamento correspondeu a um 

clone de mandioca de mesa, sendo denominados de C1, 

C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, 

C15 e C16. No período de julho de 2012 a março de 2013, 

foi realizado o monitoramento da mancha-parda da folha, 

originada a partir de infecção natural, em 16 clones de 

mandioca de mesa. Avaliou-se a incidência e severidade 

da doença em cinco plantas de cada parcela, em 

intervalos de 30 dias, com auxílio de escala de notas. Para 

realização das análises, as notas atribuídas conforme 

avaliação da severidade da doença observada em cada 

planta/clone foram convertidas para o índice de doença de 

MacKinney. Posteriormente, calculou-se a Área Abaixo da 

Curva de Progresso da Doença (AACPD) para cada 

genótipo, conforme Campbell & Madden (1990). Os dados 

de AACPD foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Scott-

Knot. 
 
 
 

Resultados e Discussão 

Foi possível realizar dez avaliações da incidência e 

severidade da mancha-parda da folha, originada a partir de 

infecção natural, em 16 clones de mandioca de mesa. 

Constatou-se a incidência da doença em todos os clones 

de mandioca avaliados. O progresso da doença ao longo 

do tempo, representada pelos dados de AACPD ocorreu 

de forma similar. Os valores da AACPD foram os 

seguintes: C1=7375, C2=6750, C3=8031, C4=7475, 

C5=8138, C6=6775, C7=6950, C8=7388, C9=7503, 

C10=7294, C11=7900, C12=8459, C13=6900, C14=6500, 

C15=8613 e C16=8075. O menor valor de AACPD foi 

observado no clone C14, que não diferiu significativamente 

dos clones C1, C2, C4, C6, C7, C8, C9, C10 e C13, mas 

diferiu dos demais tratamentos. O clone C15 foi o que 

apresentou maior valor de AACPD, porém, não houve 

diferença significativa entre o clone referente C15 e os 

clones C3, C5, C11, C12 e C16. 
 

Conclusões 

Os valores de AACPD demonstram que houve variação no 

progresso da doença entre os diferentes clones, pois 

quanto maior o valor de AACPD mais rápido foi o 

progresso da doença durante o período de avaliação (ciclo 

da cultura). Assim, foi possível determinar que o clone C15 

foi o que desenvolveu a doença de forma mais rápida, 

sendo o mais suscetível à doença do que os demais 

clones testados. Isto é um fator importante, pois 

demonstra que para alguns acessos o desenvolvimento da 

doença ocorre de forma mais rápida, disseminando o 

patógeno para outras partes da planta aumentando com 

isso a severidade da doença na planta. 
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Introdução 

A mancha-parda das folhas é uma doença de importância 

secundária para a cultura de mandioca, mas de ocorrência 

bastante frequente, sendo encontrada em praticamente 

todas as regiões produtoras de mandioca do país. Na 

literatura a mancha-parda não é associada a grandes 

danos, porém, quando ocorre em alta incidência, pode 

haver significativa desfolha das plantas, afetando a 

produção. Em Roraima, já foram identificadas Passalora 

henningsii e P. vicosae, agentes causais das doenças 

conhecidas como mancha-parda da folha e mancha parda 

grande, respectivamente (NECHET & HALFELD-VIEIRA, 

2010). Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi 

avaliar a severidade da mancha-parda em 16 clones de 

mandioca de mesa cultivada em área de mata alterada em 

Roraima. 

Material e Métodos 

O ensaio foi instalado no Campo Experimental Serra da 

Prata da Embrapa Roraima, localizado no município de 

Mucajaí, RR. Avaliaram-se 16 clones de mandioca 

açucarada oriundos do BAG da Embrapa Mandioca e 

Fruticultura. Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso 

com 16 tratamentos e três repetições, com parcelas 

constituídas de 10 m de comprimento com 4 linhas de 

plantio e 1,0 m entre linhas. Cada tratamento 

correspondeu a um clone de mandioca de mesa, sendo 

denominados de C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, 

C11, C12, C13, C14, C15 e C16. No período de julho de 

2012 a março de 2013, foi realizado o monitoramento da 

mancha-parda da folha, originada a partir de infecção 

natural, em 16 clones de mandioca de mesa. Avaliou-se a 

incidência e severidade da doença em cinco plantas de 

cada parcela, em intervalos de 30 dias, com auxílio de 

escala de notas. Para realização das análises, as notas 

atribuídas conforme avaliação da severidade da doença 

observada em cada planta/clone foram convertidas para o 

índice de doença de MacKinney. Posteriormente, calculou-

se a Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença 

(AACPD) para cada clone, conforme Campbell & Madden 

(1990). Os dados de AACPD foram submetidos à análise 

de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste 

de Scott-Knot. 
 

Resultados e Discussão 

Foi possível realizar dez avaliações da incidência e 

severidade da mancha-parda da folha, originada a partir de 

infecção natural, em 16 clones de mandioca de mesa. 

Constatou-se a incidência da doença em todos os clones 

de mandioca avaliados. O progresso da doença ao longo 

do tempo, representada pelos dados de AACPD ocorreu 

de forma diferenciada entre alguns clones. Os valores da 

AACPD foram os seguintes: C1=8784, C2=7247, 

C3=7988, C4=8050, C5=7363, C6=7625, C7=8050, 

C8=8275, C9=8838, C10=7425, C11=8325, C12=9863, 

C13=8688, C14=7263, C15=8375 e C16=8975. O menor 

valor de AACPD foi observado no clone C2, que não diferiu 

significativamente dos clones C3, C4, C5, C6, C7, C10 e 

C14, mas diferiu dos demais clones. O clone C12 foi o que 

apresentou maior valor de AACPD, diferindo 

significativamente dos demais clones. Não houve diferença 

significativa para os valores de AACPD entre os clones C1, 

C8, C9, C11, C13, C15 e C16. 

Conclusões 

Os valores de AACPD demonstram que houve variação no 

progresso da doença entre os diferentes clones, pois 

quanto maior o valor de AACPD mais rápido foi o 

progresso da doença durante o período de avaliação (ciclo 

da cultura). Assim, foi possível determinar que o clone C12 

foi o que desenvolveu a doença de forma mais rápida, 

sendo o mais suscetível à doença do que os demais 

clones testados. Isto é um fator importante, pois 

demonstra que para alguns acessos o desenvolvimento da 

doença ocorre de forma mais rápida, disseminando o 

patógeno para outras partes da planta aumentando com 

isso a severidade da doença na planta. 
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Palavras chave: Vigna unguiculata, linhagens, cerrado  

Introdução 

Durante o armazenamento das sementes, ocorrem 
alterações químicas, podendo ocorrer deterioração 
gradual, irreversível e cumulativa, sendo que a velocidade 
e intensidade das perdas dependem de fatores como o 
tempo e temperatura de armazenamento, além das 
características intrínsecas dos grãos e da umidade (RIOS 
et al., 2002). Estudar características morfológicas e 
agronômicas em sementes de linhagens de feijão-caupi é 
importante no conhecimento da variabilidade genética de 
Vigna unguiculata, assim como verificar as possibilidades de 
utilização e conservação durante o armazenamento. Neste 
trabalho objetivou-se verificar a porcentagem de sementes 
com tegumento de coloração marrom claro e escuro de 
seis linhagens de feijão-caupi, armazenadas em diferentes 
períodos. 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Análises de 
Sementes da Embrapa Roraima, Boa Vista, RR, em 
agosto de 2013. 
Nas determinações de laboratório foram avaliadas cinco 
linhagens (MNC01-649F-1-3, MNC01-649F-2-11, MNC02-
675F-4-9, MNC02-675F-9-5, MNC02-676F-1 e PINGO DE 
OURO-1-2) de feijão-caupi com hábito de crescimento 
prostrado, e apresentando tegumento de coloração 
marrom. As sementes das linhagens utilizadas no 
experimento foram obtidas de três anos consecutivos de 
colheitas (2010, 2011 e 2012), onde a cada ano de 
colheita, após a limpeza com auxílio de peneiras e seleção 
manual, as sementes foram acondicionadas em garrafas 
de po itereft   to de eti e o “tipo Pet” fe h d s, o de 
permaneceram até a realização deste trabalho. 
Foram amostradas 100 g de sementes de cada linhagem, 
sendo posteriormente classificadas visualmente de acordo 
com a coloração do tegumento, separando-as em 
sementes claras e escuras. Assim classificadas, as 
sementes foram novamente pesadas para se determinar a 
porcentagem de cada coloração das sementes em cada 
ano de colheita, bem como determinar a variação ocorrida 
neste período e a massa de 100 sementes (BRASIL, 
2009). 

Resultados e Discussão 

Os valores médios obtidos de massa de 100 sementes e 
porcentagem podem ser verificados na Tabela 1. Quanto à 
massa de 100 sementes foram observadas que as 
linhagens P6 e P15 tiveram os valores maiores e menores, 
respectivamente, de massa de 100 sementes, tanto para 
sementes com tegumento de coloração clara como escura. 
Em relação à porcentagem de coloração, a linhagem P5 
apresentou valores maiores de porcentagem de sementes 
com tegumento de coloração clara com 35,2% e menores 

valores de sementes com tegumento de coloração escura 
com 64,8%, em relação as demais linhagens avaliadas. 
Em contrapartida a linhagem P15 apresentou menores 
valores de porcentagem de sementes com tegumento de 
coloração clara com 14,2% e maiores valores de sementes 
com tegumento de coloração escura com 85,8%. 
Para as variações nos três anos de armazenamento, 
foram observados que a linhagem P5 apresentou menor 
variação entre os anos de colheita com 17,2%. Já a 
linhagem P3 apresentou a maior variação, com 33,7% em 
relação às demais linhagens avaliadas. 

Tabela 1- Valores médios de massa de 100 sementes 
(M100s, g) e porcentagem, obtidas em sementes de seis 
linhagens de feijão-caupi, de tegumento de coloração clara 
e escura, variação entre as colheitas e armazenamento em 
Boa Vista, Roraima 

 

Conclusões 

Sementes de feijão-caupi apresentam diferentes variações 
na coloração do tegumento nas linhagens avaliadas, 
A linhagem MNC02-675F-9-5 (P5) apresentou a menor 
variação entre os anos de colheita. 
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  M100s Porcentagem 

Linhagens Claras Escuras Claras Escuras Variação 

MNC01-649F-1-3 (P1) 19,74 19,69 16,5 83,5 22,6 

MNC01-649F-2-11 (P3) 18,93 18,93 23,1 76,9 33,7 

MNC02-675F-4-9 (P4) 18,04 18,26 20,5 79,5 22,0 

MNC02-675F-9-5 (P5) 19,01 18,91 35,2 64,8 17,2 

MNC02-676F-1 (P6) 17,54 17,41 33,2 66,8 27,2 

PINGO DE OURO-1-2 (P15) 20,94 20,41 14,2 85,8 20,0 
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Palavras-chave: Oryza sativa, qualidade de sementes, hormônios reguladores de crescimento 

Introdução 

A cultura do arroz tem grande importância econômica e 
social no Brasil, portanto a aferição da qualidade fisiológica 
das sementes é imprescindível. Sementes recém colhidas 
podem não germinar mesmo tendo qualidade. A 
dormência das sementes de arroz pode também ser 
determinada pelo desequilíbrio entre os hormônios 
reguladores de crescimento, existe um complexo balanço 
entre as concentrações de inibidores e de estimuladores 
responsáveis pela dormência (Vieira et al., 2002). 
A dormência em arroz pode ser considerada um problema 
em relação à análise laboratorial da qualidade, realizada 
logo após a colheita, sendo esta uma etapa fundamental 
na tomada de decisões para o uso adequado do lote de 
sementes. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo 
de verificar a influência do tempo de imersão (zero, seis e 
12 horas) em solução com giberelina no vigor e 
germinação de sementes de três genótipos de arroz 
irrigado obtidas em Roraima. 

Material e Métodos 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Análises 
de Sementes da Embrapa Roraima, Boa Vista, RR, no 
período maio a junho de 2013. Sementes de três genótipos 
de arroz irrigado (CNAi 9903, BRS Tropical e Formosa) 
foram avaliadas. As sementes dos materiais utilizados no 
experimento foram produzidas em área de várzea na 
Fazenda Santa Cecilia, município do Cantá, Roraima. 
Após a colheita manual e trilha mecanizada, as sementes 
foram levadas ao LAS para as avaliações de germinação e 
primeira contagem de germinação. Antes da instalação 
dos testes as sementes foram submetidas a imersão em 
solução com giberelina (GA

3
 500 mg L

-1
) por zero, seis e 

12 horas. Após esse processo foi realizado o teste de 
germinação conforme as Regras para Análise de 
Sementes (Brasil, 2009). 

Resultados e Discussão 

Os valores médios obtidos nas avaliações podem ser 

verificados na tabela 1. Para as sementes da linhagem 

CNAi 9903 a imersão por seis e doze horas em solução de 

giberelina verificou-se incremento de 11 e 29%, 

respectivamente, no vigor determinado na primeira 

contagem de germinação. Já na avaliação final houve 

reduzido crescimento na porcentagem de germinação 

devido a giberelina. 

Para a BRS Tropical e a Formosa não se verificou efeito 

da giberelina no vigor, determinado pela primeira 

contagem do teste de germinação. No entanto, na BRS 

Tropical, a germinação das sementes foi aumentada em 

54% e 53%, respectivamente, para seis e doze horas de 

imersão das sementes em solução com giberelina. Nesta 

cultivar o efeito foi visível na redução da porcentagem de  

sementes duras ao final do teste padrão. Enquanto para o 

genótipo Formosa não houve efeito da solução na 

porcentagem de germinação. Observou-se, ainda, que no 

genótipo Formosa houve aumento na porcentagem de 

sementes mortas para seis e doze horas de imersão em 

solução com giberelina. 

A imersão de sementes em solução com giberelina, 

independente do tempo, não aumentou o vigor das 

sementes das cultivares BRS Tropical e Formosa. 

Seis horas de imersão, na solução de giberelina, para 

sementes da cultivar BRS Tropical resultaram em maior 

germinação e redução do percentual de sementes duras. 

 

Tabela 1. Valores médios de primeira contagem de germinação 

(PCG, %), germinação (G, %) e sementes duras (%), obtidos da 

imersão em solução com giberelina por zero, seis e 12 horas de 

três genótipos arroz colhidos em Boa Vista, Roraima 

Tempo PPG G Duras 

  CNAi 9903   

zero 19 85 3 

seis 30 88 4 

doze 48 91 3 

  BRS Tropical   

zero 0 14 68 

seis 2 68 16 

doze 4 67 16 

  Formosa   

zero 2 78 8 

seis 2 77 4 

doze 4 79 1 

 

Conclusões 

A imersão de sementes de arroz em solução de giberelina 

por seis e doze horas influencia ou não no vigor e na 

germinação de forma variável entre os genótipos. 
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Palavras-chave: Bertholletia excelsa, Roraima, diazotróficas associativa,.  

Introdução 

Bertholletia excelsa conhecida popularmente como 

Castanha do Brasil é uma arbórea de maior valor da 

floresta amazônica, sendo encontrada nos estados do 

Acre ,Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima 

(Locatelli et al,. 2004). As bactérias diazotróficas realizam o 

processo de fixação biológica de nitrogênio. As bactérias 

diazotróficas podem contribuir para o crescimento vegetal 

não só pelo fornecimento de nitrogênio, mas também por 

outros mecanismos e são consideradas rizobactérias 

promotoras do crescimento de plantas - RPCP e assumem 

papel importante na ciclagem de nutrientes e manutenção 

da fertilidade do solo, bem como o estabelecimento de 

interações positivas com as raízes de plantas agrícolas 

(TRIPATHI ET AL., 2002). Não há relatos na literatura do 

isolamento de bactérias diazotróficas em raízes de 

castanha do Brasil. Portanto, o objetivo desde trabalho é 

isolar e caracterizar bactérias diazotróficas isoladas em 

áreas cultivadas em Roraima. 

Material e Métodos 

Amostras de raízes foram coletadas no Campo 
Experimental Serra da Prata (Mucajaí) onde há um plantio 
de castanheiras com 4 anos de idade. Ao todo foram 
coletadas onze amostras de raízes. As raízes foram 
previamente lavadas em água potável e foram 
seccionadas em fragmentos com aproximadamente 1 cm 
e desinfestados  com hipoclorito de sódio a 2% por 2 
minutos  e peróxido de hidrogênio a 5% por  1 minuto 
respectivamente. Os fragmentos de raízes de cada uma 
das onze amostras foram distribuídos em tubos com meio 
semi-sólidos isento de nitrogênio (DYG'S, Rodrigues Neto 
et al., 1986) com cinco repetições. Em seguida foram 
mantidos por 10 dias em câmara de crescimento a 28°C. 
Todas as culturas que obtiveram a formação de película 
foram isoladas em placa, riscadas com o meio de origem 
sólido, e incubada com a mesma temperatura. Após o 
aparecimento das colônias isoladas, as que apresentaram 
características diferentes foram transferidas para meios 
semi-sólidos para confirmar o crescimento da película. 
Aquelas que apresentaram películas foram repicadas em 
 eio DYG’S só idos e   r  teriz d s. As características 
avaliadas foram: crescimento em dias, diâmetro das 
colônias, forma, elevação das colônias, borda, superfície 
da colônia, produção de muco, transparência, tipo de 
muco. Valores de ) ou 1 foram dados a ausência ou 
presença de cada característica, respectivamente, e sua 
similaridades calculadas pelo coeficiente de Jaccard. Os 
isolados foram agrupados pelo UPGMA (average linkage 
clustering) e representados graficamente por um 
dendrograma (NTSYS-pc, version 2.1t). 

 

Resultados e Discussão 

Foram obtidos 77 isolados que apresentaram a formação 

de película em meio DYG’S se i-sólido. Após a análise da 

caracterização fenotípica, foram formados através do 

dendrograma (dados não mostrados), 18 grupos 

fenotípicos distintos a 80% de similaridade. Este resultado 

indica uma elevada diversidade de isolados de bactérias 

diazotróficas associadas a raízes de castanha do Brasil, 

conforme é apresentado na Figura 1. Cabe ressaltar que 

trata-se do primeiro trabalho descrevendo a ocorrência 

destas bactérias em raízes de castanha. Novos estudos 

são necessário para a identificação destas bactérias.  

  

  
 

Figura 1. Diversidade de isolados de bactérias 

diazotróficas associadas a raízes de castanha do Brasil 

 

Conclusões 

Há bactérias diazotróficas associadas a raízes de castanha 

do Brasil. 

Entre os isolados obtidos existe uma elevada diversidade 

fenotípica. 
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Palavras-chave: Narrativa Oral, Lendas, Mitos, Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

Introdução 

O presente estudo pertence a um projeto maior intitulado 

Narrativa Oral Indígena: Registro e análise na TI Raposa 

Serra do Sol. Ele objetiva registrar e analisar lendas e 

mitos da região da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 

 

Material e Métodos 

A partir das narrativas coletadas, foram selecionados 

lendas e mitos, como de Macunaima, contadas por 9 

narradores. Essas narrativas foram comparadas entre si, 

buscando semelhanças e diferenças entre elas, já que 

uma mesma história é contada de forma diferente por 

diferentes narradores. A coleta  e trato com as narrativas 

ancora-se na História Oral. As narrativas passaram pelo 

processo de transcrição, conferência de fidelidade e 

copidesque. 

Resultados e Discussão 

Os primeiros resultados apontam para distinções 

principalmente no estilo de contar as histórias bem como 

em modificações no próprio enredo. Isso se deve 

principalmente a genialidade dos contadores de histórias e 

diferenças relacionadas à idade e relação de contato com 

os povos não indígenas. 

 

Conclusões 

As conclusões iniciais dizem respeito à uma necessidade 

premente de valorização das culturas locais, 

principalmente dos narradores tradicionais. Tendo em vista 

o contato com a realidade não indígena, muitas histórias 

dos povos indígenas da região simplesmente estão 

deixando de existir.  
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Introdução 

O presente trabalho partiu da premissa de que os 
indicadores tradicionais existentes, conhecidos na 
literatura técnica como Top Down, que estão sendo 
utilizados por instituições brasileiras (federais, estaduais e 
municipais), governos centrais, agências de cooperação 
internacionais multi e bilaterais, agências de fomento, 
entre outros, não contemplam as condições de salubridade 
ambiental em âmbito municipal com a abrangência 
adequada e, consequentemente, quando utilizados, não 
fornecem informações e dados precisos necessários ao 
estabelecimento e à execução de programas de ação 
governamental. Em Roraima, não existem muitos 
trabalhos que contemplam as condições de 
sustentabilidade ambiental em âmbito municipal com a 
abrangência adequada. 
Com o intuito de criar um banco de dados que possa ser 
utilizado tanto pela comunidade como pelo poder público 
em ações de melhoria na qualidade de vida dos moradores 
e na saúde ambiental da capital, este trabalho teve como 
objetivo levantar indicadores de sustentabilidade ambiental 
envolvendo indicadores sanitários, de saúde e ambientais 
tendo como referência as informações prestadas pelos 
moradores do bairro Jardim das Copaíbas para identificar 
as reais condições de sustentabilidade do local 
pesquisado. Ressalta-se aqui, que o bairro pesquisado não 
tem acesso a serviços públicos básicos que garantam a 
qualidade de vida da população daquele bairro, entre eles, 
o acesso a água tratada. 

Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada no bairro Jardim das Copaíbas, 
situado no Distrito Industrial, margem esquerda da BR-174 
saída para Manaus (AM), localizado no município de Boa 
Vista, Roraima. Segundo informações coletadas “in loco” 
por meio de conversas com os moradores mais antigos do 
local, o bairro Jardim das Copaíbas surgiu 
aproximadamente há 20 anos, resultado de ocupação 
irregular, em terras da União. Atualmente, vivem nessa 
área aproximadamente 120 famílias, que passam por 
carência nas áreas de saneamento básico, como água 
potável, esgoto sanitário e asfaltamento das ruas. A 
abordagem metodológica compreendeu primeiramente o 
reconhecimento do local e conversas com os  moradores 
para saber estabelecer alguns critérios, entre eles, se 
residiam no bairro e se tinham interesse em participar da 
pesquisa, após essa  aproximação com a comunidade, 
realizou-se a partir do dia 25/05/2013 as entrevistas com 
os moradores do bairro a partir de questionários que 
continham questões objetivas e envolviam, com o intuito 
de levantar dados sobre os indicadores de 
sustentabilidade, os seguintes componentes: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 
das águas pluviais, infra-estrutura, renda, nível de 
escolaridade, limpeza pública, tipologia construtiva, 
qualidade de água, tratamento de resíduos sólidos e 
controle de vetores de doenças. 

Resultados e Discussão 

Através das informações obtidas pelos moradores do 

bairro Jardim das Copaíbas, constatou-se que a renda 

média mensal desses moradores é de um salário mínimo, 

com baixo nível social, e que a maior parte das famílias 

entrevistadas possui mais de cinco membros. O bairro 

conta com apenas uma escola de ensino fundamental (1ª 

a 4ª série). Não existe posto de saúde no bairro, indicando 

que os moradores do local sofrem com problemas 

relacionados à falta de atendimento médico, sendo 

observado que para conseguirem tal serviço público 

muitos deslocam-se para postos de outros bairros, 

principalmente o do Raiar do Sol. Também foi detectada a 

falta de saneamento básico nessa área, o que leva a crer 

que a grande ocorrência de casos de diarreia nas famílias 

é devido ao não tratamento da água, que é retirada de 

poços. Há também o caso de famílias que não possuem 

em seus domicílios vasos sanitários e usam valas para 

realizarem suas necessidades fisiológicas. Pode-se 

perceber também a falta de instrução de muitos dos 

moradores do bairro em relação às questões ambientais, 

já que 62,5% dos entrevistados afirmaram que nunca 

participaram de reuniões ou palestras sobre o assunto. Em 

relação a vetores, nota-se o grande número de mosquitos 

no local, fato que pode ser explicado pelo número 

considerado insuficiente de realizações do serviço de 

dedetização no bairro, porque segundo os moradores é 

feito apenas duas a três vezes ao ano. 

Conclusões 

Com os dados obtidos através dos questionários 

realizados percebemos que ainda há falta de serviços 

públicos de grande necessidade em um bairro da capital 

do Estado, no qual existe carência de saneamento básico, 

tratamento de água e assistência médica. 
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Introdução 

Pretendemos neste trabalho dar início a um possível 

dialogo entre fotojornalismo e patrimônio cultural, de 

maneira que os termos em si contenham a capacidade de 

encontrar na mente interpretadora de cada receptor, a 

polissemia de seus significados. Diante dos conceitos de 

linguagem encontramos na linguagem visual a base para 

propor uma relação iconológica entre a ação jornalística 

por meio da fotografia e a fotografia enquanto ferramenta 

que ampare a reflexão sobre patrimônio. 

Material e Métodos 

 
Na pesquisa utilizamos o método indutivo, qualitativo e 

comparativo. 

Resultados e Discussão 

Quando uma determinada sociedade opta por desenvolver 

um projeto a fim de levantar um local que conterá 

artefatos, objetos e imagens de uma época em que os 

hábitos, crenças e costumes das pessoas eram diferentes, 

ela na verdade se preocupa em documentar a memória da 

evolução histórica de seus antepassados. Para eles, são 

materiais valiosos mesmo que alguns os tenham como um 

simples objeto. Nasce o desejo de transmitir os detalhes 

importantes da linguagem visual contida na imagem 

fotográfica. Nem sempre as imagens são de culturas 

materiais, nelas também podem conter a cultura imaterial 

representadas nelas visualmente, a exemplo, fotografia da 

dança parischará, dança típica de tribos indígenas 

passadas de geração ao longo dos anos, uma prática dos 

costumes indígenas, mas não só a dança representa uma 

cultura imaterial, mas também os modos de vestir, de falar, 

as músicas e enfim, tudo que revela os aspectos culturais 

do cotidiano de uma comunidade. 

Conclusões 

A linguagem visual transmite conhecimentos por meio das 

imagens e leituras, somos surpreendidos com a 

quantidade de informações que ela difunde em relação a 

cultura, costumes e hábitos de povos que viveram em 

tempo remoto. As técnicas usadas pelos precursores em 

tornar cada dia mais acessível às pessoas o prazer de ter 

impresso o que os seus olhos contemplaram ao presenciar 

o fato, o impulsiona a compartilhar suas experiências com 

outras pessoas. As insistências desses profissionais em 

aperfeiçoar os modos de impressão nos promoveram o 

alicerce a fim de contribuir com pesquisas e estudos que 

mostrem o real significado contidos em uma imagem 

fotográfica. 
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Introdução 

A liteira é definida como uma camada orgânica formada 
por material vegetal morto que caiu ou foi removido das 
plantas e representa um processo natural no qual partes 
lenhosas (galhos) e não-lenhosas (folhas, frutos e flores) 
secam e caem no chão (IPCC, 2006). A liteira fina 
compreende folhas, galhos com diâmetro < 2 cm, frutos, 
flores, raízes, sementes e resíduos de animais. A liteira 
tem um importante papel na cobertura e proteção do solo e 
funciona como uma contínua fonte de nutrientes 
responsável, em grande parte, pela sobrevivência da 
floresta (LUIZÃO, 2007). O objetivo deste estudo foi 
determinar a variação anual da produção de liteira fina em 
uma área de contato campinarana-floresta ombrófila na 
Amazônia Setentrional. 

Material e Métodos 

O estudo foi conduzido no Parque Nacional do Viruá 

(Caracaraí, RR), em 15 parcelas permanentes mantidas 

pelo Programa de Pesquisas em Biodiversidade (PPBio). 

Em cada parcela, foram instalados cinco coletores de 

liteira de 0,5 m x 0,5 m (0,25 m²). Os coletores foram 

monitorados quinzenalmente, de fevereiro de 2012 a 

março de 2013. Em cada coleta, toda a liteira presente no 

coletor foi removida e seca em estufa de ventilação a 

60°C, até peso constante. Depois de seco, o material foi 

separado nas diferentes frações (folhas, galhos, 

frutos/sementes e flores) e pesado. A produção mensal 

por parcela foi representada pelo somatório da produção 

de liteira de cada um dos cinco coletores da parcela. Os 

dados foram extrapolados para toneladas/hectare para 

permitir comparações com outros estudos. 

Resultados e Discussão 

A produção de liteira variou ao longo do ano sendo 
setembro o mês onde foi registrada a maior produção 
média (1,22 ± 0,22 t/ha).  Não houve correlação 
significativa entre a produção total mensal e a precipitação 
(rs =0,15; p = 0,63). Quando analisadas separadamente, 
somente a fração flores foi correlacionada 
significativamente com a precipitação (rs = - 0,59; p = 
0,03), indicando uma maior produção de flores nos meses 
de seca. A produção anual de liteira fina estimada neste 
estudo está dentro da faixa de variação registrada em 
estudos semelhantes realizados em Roraima (BARBOSA 
& FEARNSIDE, 1996) e em outras regiões da Amazônia. 
No entanto, a ausência de correlação significativa entre a 
produção de liteira e a precipitação difere dos resultados 
encontrados na Amazônia Central e Meridional. Sugere-se  

a continuidade do monitoramento para melhor 
entendimento dos fatores responsáveis pela variação 
temporal da produção de liteira fina na área de estudo. 

Conclusões 

O pico da produção de liteira fina na área de estudo foi 
observado na transição da estação chuvosa para seca.A 
produção mensal das frações folhas, frutos e galhos finos 
variou ao longo do ano, mas esta variação não foi 
correlacionada com a precipitação mensal. A produção 
mensal da fração flor foi correlacionada significativamente 
com a precipitação. A produção de flores diminuiu com o 
aumento da precipitação.  
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Introdução 

A biossegurança pode ser definida como um conjunto de 

ações voltadas para preservação, minimização ou 

eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, 

produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e 

prestação de serviços, visando à saúde homem, dos 

animais, à preservação do meio ambiente e a qualidade 

dos resultados (BOTTON, 2013 apud TEXEIRA & VALLE, 

2010). 

Os laboratórios de microbiologia são ambientes onde são 

realizadas atividades de pesquisa, de maneira isolada ou 

coletiva, nesse espaço pessoas utilizam equipamentos, 

reagentes, amostras biológicas, gerando resíduos sólidos 

das atividades, durante esse período pessoas ficam 

expostas a diferentes riscos: químicos, físicos, biológicos e 

ergonômicos e de acidentes (HIRATA, M; HIRATA, R; 

FILHO, J; 2012). É imprescindível a elaboração de normas 

para o laboratório de microbiologia através da elaboração 

do manual de biossegurança, a fim de minimizar ou 

eliminar os riscos de acidentes durante as atividades de 

pesquisa e garantir a qualidade dos resultados. 

 

Material e Métodos 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de 

Microbiologia do Solo da Embrapa Roraima, no período de 

maio a setembro de 2013. Foi realizado um inventário do 

estoque de reagentes existentes no laboratório, 

disponibilizando informações sobre: nome do reagente, 

nome do fabricante, data de validade, data de fabricação, 

lote, fórmula molecular e quantidade do produto. Em 

seguida foram organizadas e disponibilizadas as FISPQS 

(Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) 

onde, os usuários do laboratório possam ter acesso as 

recomendações e informações sobre: transporte, 

manuseio, armazenamento, classificação de perigo dos 

produtos químicos. Os reagentes foram classificados 

conforme a compatibilidade química, a fim de mantê-los 

armazenados de maneira segura e correta. Os rótulos das 

soluções foram padronizados, indicando descrições, sobre 

a periculosidade da solução, utilizando o Diagrama de 

Hommel, data e local de preparo, concentração e nome do 

preparador. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos através deste trabalho foram a 

organização do laboratório, onde há disponibilidade de 

acesso dos usuários ao inventario, organização dos 

reagentes que foram classificados por grupos de  

compatibilidade química: Grupo 1: Solventes orgânicos; 

Grupo 2: Ácidos orgânicos; Grupo 3: Bases, óxidos, 

silicatos e carbonatos; Grupo 4: Orgânicos; Grupo 5 

:Haletos, sulfatos, sulfitos, fosfatos e acetatos; Grupo 6 

:Outros orgânicos. Os rótulos padronizados das soluções, 

após a utilização do Diagrama de Hommel melhorou a 

identificação de risco, indicando quando o produto causa 

perigo à saúde, inflamável, explosivo ou tem riscos 

especiais, antes de serem preenchidos os rótulos o 

usuário deve consultar as FISPQS(Ficha de Segurança de 

Produtos Químicos) de cada reagente utilizado na 

concentração. 

 

Conclusões 

Para melhor segurança dos usuários e organização do 

laboratório de microbiologia, medidas de padronização 

foram adotadas para garantir qualidade no desempenho 

das atividades de pesquisa.   
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Introdução 

A discussão sobre os conceitos dentro da geografia são de 

fundamental importância para construção do 

conhecimento dos discentes desde o ensino básico até o 

nível superior. Sua abordagem nem sempre é aplicada, e 

quando se é trabalhada o docente não consegue transmitir 

o conteúdo de forma didática para que o aluno possa 

compreender e assim obter uma aprendizagem efetiva. A 

p rtir dos P r  etros Curri u  res N  io  is  PCN’s) 

também identificam a necessidade de dar atenção à 

discussão conceitual e explicam a necessidade de uma 

representação de cada objeto pelo pensamento através de 

ideias e assim construindo uma definição do objeto 

conceituado. 

Material e Métodos 

Este trabalho teve como objetivo trabalhar de forma 

didática o conceito geográfico sobre lugar com alunos de 

educação de jovens e adultos (EJA) no terceiro segmento, 

repassando o conteúdo científico e associando ao 

conhecimento existente do aluno para uma melhor 

compressão da temática trazendo resultados satisfatórios 

no ensino-aprendizado do discente. A metodologia 

utilizada para ministrar o conteúdo foi à união da teoria 

com a prática, na teoria utilizou-se o livro didático, na 

prática os alunos confeccionaram e apresentaram os 

cartazes elaborados colocando o conhecimento adquirido. 

Resultados e Discussão 

O conceito de lugar ensinado aos alunos do terceiro 

segmento da EJA tem sua particularidade quanto a 

didática a ser trabalhada, o professor ao ministrar sua aula 

precisa compreender o que os alunos conhecem para 

poder agregar o conhecimento científico ao do 

conhecimento empírico, o conjunto da teoria e a prática é 

de fundamental importância para um resultado positivo do 

ensino-aprendizado desse aluno. Na geografia o conceito 

de lugar é o espaço vivido e percebido pelo homem, é 

aquele apropriado pelo seu corpo, pelos seus sentidos. É 

no lugar que estabelecemos relações com outras pessoas, 

que criamos laços afetivos, lembranças, enfim, criamos 

uma identidade (ANTUNES, 2005). A partir disso ao 

trabalhar um dos conceitos da geografia (lugar) com os 

alunos da EJA foi uma tarefa que possibilitou novos 

conhecimentos e de uma forma didática, foi trabalhado 

com os alunos de quatro turmas do terceiro segmento 

(ensino médio), todos puderam contribuir empiricamente 

sobre a temática em questão e acrescentado o 

conhecimento científico, após uma explanação sobre a 

temática eles puderam colocar em prática o que 

aprenderam, com cartazes transmitiram o seu 

aprendizado, descreveram com suas palavras o conceito 

de lugar e coloram figuras que representaria a essência do 

conceito. Foi uma ação importante para despertar a 

importância da geografia e como pode ser didático o 

aprendizado. 

 

 

Fotos: oficina sobre o conceito geográfico de lugar 

realizado pelos alunos da EJA. Fonte: NASCIMENTO, 

Francisleile Lima, 2010. 

Conclusões 

Ao término da atividade constatamos que o professor é um 

facilitador importante na construção do conhecimento do 

aluno, e que ele deve buscar no aluno o conhecimento que 

ele já possui, para poder inserir o conteúdo científico e 

assim trabalhar didaticamente com esse discente e os 

mesmos obterem uma aprendizagem efetiva. 

Agradecimento 

Primeiramente agradeço a Deus, aos professores 

orientadores que fizeram parte deste processo durante 

minha graduação em Licenciatura em Geografia pela 

UERR, agradeço aos alunos que passaram e fizeram parte 

desse processo. 

 

____________________ 
ANTUNES, Aracy do Rego. Geografia: EJA, educação de jovens e adultos: 
ensino fundamental, 2 segmento. 2. ed. – rio de Janeiro: MEMVAVMEM, 2005 



   VIII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR 

          Rua Sete de Setembro, 231 – sala 202 – Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista –                     
Roraima. Telefone: (95) 2121-0955. Email: nupecem.uerr@gmail.com 

83 

O ENSINO DA QUIMICA FUNDAMENTADO NA CONTEXTUALIZAÇÃO E NAS AULAS 
PRÁTICAS 
FEITOSA, Jaqueline Cátia

1
, CARNEIRO, Eudocha de Almeida

1
, LIMA, Régia Chacon Pessoa

2
. 

1 
Graduandas do curso de Licenciatura em Química; 

2 
Professora do Curso de Licenciatura em Química – Núcleo de Pesquisa e 

Estudo em Educação em Ciências e Matemática – NUPECEM, Universidade Estadual de Roraima – UERR, Campus Boa Vista, 

Boa Vista, RR. * jaquelinefeitosa@ibest.com.br 
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Introdução 

A Química é uma ciência experimental, então esta não 

deve restringir-se ao ensino teórico, sempre que possível 

deve-se associá-la com a prática. Netto (1988) define a 

Quími    o o    iê  i  que estud  “ s su st   i s, su  

estrutura, suas propriedades e as reações que as 

transformam em outras su st   i s”. O ensino 

convencional da Química se limita a internalizar na mente 

dos alunos variadas fórmulas, reações e propriedades, 

esquecendo o quão importe é relacionar estes mesmos  

ensinamentos com a forma natural que  acontecem na 

natureza.  Para Queiroz apud Farias, Basaglia e 

Zimmermann (2009), aprender a observar um experimento 

cientificamente, intermediar esta observação de forma que 

cada aluno descreva o que observou durante a reação, isto 

sim leva a um conhecimento definido. De acordo com 

estes mesmos autores as aulas práticas possibilitam ao 

aluno uma compreensão de como a Química se constrói e 

se desenvolve, uma vez que ele presencia a reação no 

momento em que ela acontece 
Tendo em vista estas discussões, a pesquisa aqui 

empreendida tem como propósito abordar um tema que de 

algum modo tem desafiado os estudiosos de ciências, 

particularmente do ensino da Química no Ensino Médio, 

que é construir um ponto de ligação entre o conhecimento 

escolar e o cotidiano dos alunos. Tem-se que a ausência 

desta conexão é responsável pela apatia e distanciamento 

entre alunos e professores.  Ao limitar o ensino da Química 

a uma abordagem puramente tradicional e formal, finda  

por não contemplar as  muitas  possibilidades para tornar a 

disciplina mais atrativa e perde-se a oportunidade de 

associá-la com o dia a dia do indivíduo. 

Material e Métodos 

Foi realizado um levantamento teórico por meio de 

pesquisas em livros, revistas, fontes de dados disponíveis 

na Internet, artigos e periódicos científicos, Monografias, 

Teses e Dissertações. Em seguida realizou-se uma 

pesquisa de campo direcionada a 37 alunos, sendo 20 

alunos do 2º ano  do ensino médio da  Escola Estadual 

Professor Carlo Casadio e  17 alunos do 4º  ano do ensino 

técnico da Escola Estadual Gonçalves Dias, ambas  

localizadas  na cidade de Boa Vista – RR, nos dias 14 e 17 

de junho de 2013. Os dados coletados foram agrupados, 

analisados e interpretados com o intuito de se obter 

informações sobre o conhecimento e contribuir na 

construção de uma aprendizagem significativa no ensino 

de Química. 
 
 

Resultados e Discussão 

Dos 37 entrevistados, o estudo mostra que 76% 

responderam com coerência a indagação sobre o que se 

entende por Química.  No que se refere gostar de estudar 

Química, observou-se que a grande maioria dos 

respondentes, 70%, afirmaram que gostam de estudar a 

matéria. Perguntado aos pesquisados se eles consideram 

que as aulas teóricas de Química contribuem para 

melhorar a construção de seu conhecimento sobre o tema, 

86% responderam afirmativamente, ao passo que 14% 

responderam de forma negativa. Indagado se o professor 

associa o conteúdo de Química abordado em sala de aula 

com o cotidiano, 78% responderam afirmativamente. No 

que diz respeito se o aluno considera essencial a 

realização de aulas práticas para compreender os 

conteúdos abordados nas aulas de Química, a 

investigação revela que os alunos mostraram um grande 

interesse por aulas práticas para minimizar as dificuldades  

encontradas na disciplina de Química, 89% responderam 

sim e 11%, não. Inquiridos se a Química é importante para 

a vida, os dados revelam que a grande maioria considera  

essa ciência  fundamental, 89%, contra 11%. No que se 

refere à existência de laboratório para aulas práticas nas 

escolas pesquisadas, verificou-se que 76% responderam 

que não e, 24% disseram existir espaço para este tipo de 

aula.  Isso mostra que embora haja o laboratório, este não 

é utilizado, pois a maioria dos alunos. Foi questionado a 

cerca da freqüência com que os alunos comparecem ao 

laboratório. Os dados mostram que 67% dos respondestes 

declararam frequentar esta modalidade de estudo uma vez 

por semana; para 22% as práticas acontecem duas vezes 

na semana; e 11% assistem às aulas em três momentos 

por semana. Analisando estes dados observa-se o pouco 

interesse dos alunos pelas aulas de laboratório, pois a 

maioria  revela freqüentar esse importante espaço de 

aprendizagem apenas uma vez por semana 

Conclusões 

Através deste trabalho foi possível verificar que a maioria 

dos alunos pesquisados considera que as aulas teóricas 

de Química contribuem para melhorar a construção de seu 

conhecimento sobre o assunto. Além disso, a pesquisa 

revelou que os estudantes percebem que o professor 

associa o conteúdo de Química abordado em sala de aula 

com o seu cotidiano 

____________________ 
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Alberto.  A importância das atividades experimentais no Ensino de Química . 1º 
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Palavras-chave: Jogo Didático, Inovação, Ensino. 

Introdução 

Neste projeto elaboramos um material com foco na 

melhoria do ensino de Biologia, um jogo didático 

relacionado aos reinos dos seres vivos, como forma de 

possibilitar uma aprendizagem significativa com relação a 

esse conteúdo.  

O jogo, por aliar os aspectos lúdicos aos cognitivos, é uma 

importante estratégia para o ensino e a aprendizagem de 

conceitos abstratos e complexos, favorecendo a motivação 

interna, o raciocínio, a argumentação, a interação entre 

alunos e entre professores e alunos (CAMPOS, 2003). 

Podemos também ressaltar que o jogo didático auxilia na 

aprendizagem, devido ao diferencial que o mesmo traz 

para sala de aula, saindo das repetitivas aulas dadas pelos 

professores e entrando em uma espécie de brincadeira, 

pois de certa forma pode-se dizer que com o jogo se 

aprende brincando. 

Tivemos como principal objetivo, desenvolver experiências 

metodológicas na perspectiva da formação do professor 

pesquisador e da pesquisa-ação, baseadas no emprego 

de estratégias de ensino diversificado que favoreçam a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem no Ensino 

de Biologia. 

 

Material e Métodos 

As atividades didático-pedagógicas foram realizadas na 

Escola Estadual Gonçalves Dias, localizada na cidade de 

Boa Vista, RR.  A referida Escola atende unicamente 

alunos de Ensino Médio, apresentando a modalidade 

propedêutica e profissional, atendendo um total de 534 

alunos. 

Como forma de desenvolver e experimentar práticas 

didático-pedagógicas e a superação de problemas 

identificados na disciplina Biologia, foi elaborado um jogo 

pedagógico sobre os Reinos da Vida na Terra para facilitar 

a compreensão e a classificação dos seres vivos bem 

como a importância biológica dos mesmos. 

O jogo foi aplicado após um momento de explanação do 

conteúdo sobre os Reinos da Vida na Terra, onde buscou-

se primeiramente verificar o conhecimento prévio dos 

alunos. Todas as observações e opiniões eram anotadas 

no quadro branco e, por conseguinte eram adicionadas as 

novas terminologias através da construção de mapa 

conceitual. 

Após as explicações sobre os Reinos, passou-se a 

explanação sobre o funcionamento do jogo. O jogo 

i titu  do “  r  ho d  vid ” ti h  o o jetivo de de o str r   

nova classificação dos seis reinos em que a vida está 

classificada no planeta Terra, e fixar suas principais 

características. 

 

Resultados e Discussão 

Com a aplicação do jogo pode-se verificar maior interesse 

por parte dos alunos com relação ao conteúdo dos reinos 

da vida, pois os mesmos mostraram-se empenhados e 

interessados para a realização do jogo didático. A 

estratégia de utilização desse material para trabalhar o 

conteúdo dos reinos favoreceu a motivação, o raciocínio, a 

argumentação, a interação entre alunos e entre estagiários 

e alunos, possibilitando consequentemente uma 

aprendizagem significativa de conteúdo abstrato e rico em 

termos biológicos. 

 

Conclusões 

As atividades ocorreram de forma sistematizada baseada 

em estudos do ensino da biologia e da área de zoologia. 

Fomos levados a planejar e preparar todas as atividades 

realizadas com o objetivo de trabalhar as nossas 

habilidades acadêmicas e repassar os conteúdos 

planejados de forma inovadora já que a nossa graduação 

exige essa capacidade.  

Com a utilização do jogo didático, desafiamos o educando 

a ultrapassar o comodismo mental para fazer parte de um 

processo de aprendizagem dinâmico, que traz como 

resultado uma melhoria no processo de aprendizagem dos 

mesmos. 
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Introdução 

Atualmente muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas 

em diversas áreas do conhecimento buscando estabelecer 

relações significativas entre os jogos e o processo de 

ensino e aprendizagem de conteúdos.  Para Macedo, Petty 

e P ssos  2000, pg. 24), “[...] qu  quer jogo pode ser 

utilizado quando o objetivo é propor atividades que 

favorecem a aquisição de conhecimento [...]”. Qu  do se 

trata de pesquisa onde está envolvido o processo de 

aprendizagem, conforme Marandino (2007), o importante é 

s  er “ o o se  pre de” e “  o o qu  to se  pre de”, 

pois não há como se avaliar o quanto se aprendeu, mas 

sim se há condições para aprendizado. Neste sentido o 

presente estudo se propôs verificar os aspectos relativos 

ao processo de aprendizagem através do uso de jogos 

didáticos, a partir da análise das interações verbais 

estabelecidas entre os alunos. 

Material e Métodos 

A pesquisa foi desenvolvida no curso de Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual de Roraima – UERR, 

Campus Boa Vista, em uma única turma composta por 34 

acadêmicos, utilizando-se o jogo didático “A vid  e  

    d s”, que através de um perfil estratigráfico aborda 

de maneira ampla e integrada diversos conceitos 

importantes que são trabalhados na disciplina de 

Paleontologia que é ofertada no oitavo semestre do curso. 

A abordagem utilizada foi qualitativa, com gravação em 

áudio do desenvolvimento da atividade proposta, visando 

coletar dados para auxiliar no método avaliativo adotado a 

p rtir d s   tegori s de “ o vers s de  pre diz ge ”, 

onde foram transcritas e analisadas as falas dos alunos, 

dentro das categorias formuladas por Allen (2002), 

retiradas do trabalho adaptado de Marandino (2007).  

Resultados e Discussão 

O gráfico 1 mostra as principais as categorias de 

conversas de aprendizagem, obtidas a partir da análise 

das interações verbais estabelecidas entre os acadêmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
GRÁFICO 1: Demonstrativo entre o número de falas analisadas, e o quantitativo 
encontrado em cada um dos tipos de categorias de conversas, como evidências de 
aprendizagem que ocorreu durante a execução das jogadas. 

 

É importante destacar que as conversas estratégicas 

sobressaíram-se em relação as conversas conectivas 

estabelecidas nas falas dos alunos. Pode-se, inferir que a 

maior ocorrência de conversas estratégicas, se dá pela 

busca dos alunos em tentarem compreender a atividade 

em si. Neste ponto as falas dos alunos estão relacionadas 

principalmente em como se dará o funcionamento da 

atividade, onde se observa que eles apresentavam 

dificuldades no entendimento do era para fazer. Quanto à 

baixa frequência de conversas conectivas, ressalta-se que 

este fato observado deve-se, provavelmente, ao fato de os 

conteúdos geológicos e paleontológicos trabalhados no 

jogo serem bastante específicos e pouco relacionáveis ao 

cotidiano dos acadêmicos, ficando assim distante do seu 

entendimento e compreensão. As conversas conectivas 

estabelecidas por um pequeno número de alunos estavam 

relacionadas às conexões que eles poderiam fazer com 

base no que vivenciaram em aula, ou seja, de um 

conhecimento adquirido anteriormente que foi trabalhado 

na disciplina.  Portanto, a partir dos resultados obtidos 

pode-se verificar que o predomínio de conversas 

estratégicas mostra que o jogo é capaz de trabalhar a 

interpretação dos enunciados das situações-problema, 

bem como a compreensão de termos técnicos próprios da 

Paleontologia. 

Conclusões 

Foi possível verificar que o jogo utilizado favoreceu o 
entendimento dos conteúdos ministrados anteriormente 
em aula e isso pode ser constatado a partir da análise das 
interações verbais, através do predomínio de conversas 
estratégicas estabelecidas entre os acadêmicos. Verificou-
se que o jogo é capaz de trabalhar a interpretação dos 
enunciados das situações-problema, constituindo assim 
uma importante estratégia metodológica, como um dos 
mecanismos que podem auxiliar os alunos no seu 
processo de aprendizagem. Além disso o jogo demonstrou 
ser capaz de estimular o desenvolvimento cognitivo do 
aluno e possibilitar que o mesmo construa ou reconstrua 
seu conhecimento, mostrando assim, portanto o seu 
potencial para estimular nos acadêmicos conversas de 
aprendizagem. 
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Introdução 

Este trabalho resulta de dados preliminares da pesquisa 
sobre  o Serviço Social e Mercado de Trabalho em 
Roraima: configuração e tendências da inserção 
profissional nos marcos do neoliberalismo, que foi iniciada 
em 2012 e está em andamento. Nesta pesquisa se 
privilegiou inicialmente a investigação sobre a inserção 
profissional na área da Política de Assistência Social, com 
o objetivo de identificar o perfil dos assistentes sociais 
inseridos nessa política e as condições sócio-institucionais 
da prática profissional em Boa Vista – RR, na perspectiva 
de configurar e analisar tendências da inserção dos 
assistentes sociais no mercado de trabalho profissional em 
Roraima no tocante à Assistência Social. Para a 
configuração preliminar desse objeto de estudo delimitou-
se a pesquisa empírica junto aos Assistente Sociais que 
atuam na Secretaria de Trabalho e Bem Estar Social 
(SETRABES) e na Secretaria Municipal de Gestão Social 
(SEMGES), que são os órgãos gestores da Política de 
Assistência Social no estado de Roraima e no município 
de Boa Vista, respectivamente. 

Material e Métodos 

Até o momento, a pesquisa se deu com base em dados 

bibliográficos e empíricos. A bibliografia estudada visa 

compreender categorias centrais que compõem o objeto 

de estudo e reconstruir teoricamente o debate sobre as 

incidências das transformações contemporâneas no 

Serviço Social, particularmente no tocante as 

transformações ocorridas na relação Estado e capital que 

reconfiguraram as políticas sociais e impactaram no 

mercado de trabalho dos assistentes sociais. A pesquisa 

empírica se deu através da aplicação de um questionário 

com 26 questões, fechadas e abertas, com um total de 33 

Assistentes Sociais que atuam na Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) – nos níveis da Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial –, a partir dos órgãos 

vinculados à Secretaria de Trabalho e Bem Estar Social 

(SETRABES); e à Secretaria Municipal de Gestão Social 

(SEMGES). O questionário foi aplicado na própria 

SETRABES e em 8 (oito) órgãos vinculados a esta 

Secretaria e em 7 (sete) vinculados à SEMGES. A 

pesquisa foi autorizada  pelas instituições citadas e 

Assistentes Sociais envolvidas, que assinaram o termo de 

livre esclarecido.  

Resultados e Discussão 

Neste resumo privilegia-se uma exposição dos dados 

empíricos que foram colhidos a partir da aplicação do 

questionário citado anteriormente. Neste sentido, tem-se a 

destacar dados que demarcam o perfil do Assistente 

Social e do mercado de trabalho deste profissional na área 

da Política de Assistência Social em Boa Vista-RR. Em 

relação ao perfil, destaca-se que as respondentes do 

questionário são todas do sexo feminino. A faixa etária 

predominante está entre os 35 a 44 anos. Um total de 46% 

são católicos e 36% evangélicos. Em relação a orientação 

sexual, todas afirmaram ser heterossexual. Um total de 

29% possui 20 anos ou mais de formação. Um quantitativo 

de 45% são graduadas em Serviço Social por instituições 

de ensino do estado de Roraima e 55% de outros estados. 

Quanto ao perfil do mercado de trabalho, constatou-se 

que: 70% das assistentes sociais possuem apenas um 

vínculo empregatício e 21% possuem dois; 52% estão de 0 

a 2 anos no principal vínculo empregatício e 18% possuem 

de 9 a 15 anos; 100% trabalham na cidade em que 

residem; 97% tem seu principal vinculo empregatício em 

instituições estatais e 3% em ONG, sendo que do total de 

assistentes sociais vinculadas a instituições estatais, 55% 

fazem parte da esfera estadual e 42% da esfera municipal; 

45% possuem cargo temporário e 36% são estatutárias. 

Quanto à carga horária do principal vínculo empregatício, 

85% das assistentes sociais responderam que trabalham 

30 horas semanais e 42% 40 horas. Em relação a renda 

obtida na área de Serviço Social, evidenciou-se que 45% 

tem renda de 4 a 6 salários mínimos e 39% de 1 a 3 

salários. A renda familiar, por sua vez, varia de 36% com 4 

a 6 salários mínimos e 18% com 10 ou mais salários 

mínimos. Em relação a formação ou titulação, constatou-

se que 55% possuem algum tipo de especialização e 45% 

possuem apenas a graduação. 

Conclusões 

Considerando-se particularmente a pesquisa empírica, 
observam-se tendências que configuram o mercado de 
trabalho profissional relacionado à Política de Assistência 
Social em Boa Vista-RR: o quadro de profissionais 
inseridos na referida política tem formação relativamente 
recente e mais da metade são graduados por instituições 
de ensino de estados da região nordeste. Mais da metade 
das profissionais possuem apenas um vínculo 
empregatício e atuam nestes espaços há pouco tempo.Tal 
dado é um indicativo de que a política de Assistência 
Social tem tido o seu quadro técnico reforçado há pouco 
menos de dois anos, mas com a inserção de profissionais 
com vínculo precarizado, já que mais da metade possuem 
contrato temporário, em particular no âmbito municipal. 
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Introdução 

      No momento em que vivemos, as questões de ordem 
científicas nos rodeiam a todo o momento, a Química se 
mostra cada vez mais presente em nosso cotidiano. No 
entanto, em sala de aula o aluno vê a disciplina de 
Química como enfadonha e de difícil compreensão, 
necessitando que o professor se utilize de estratégias que 
busquem facilitar a aprendizagem. As atividades lúdicas 
podem ser utilizadas para motivar e favorecer a abstração 
dos conteúdos por parte dos aprendizes. As aplicações 
dos jogos possuem a vantagem de, ao mesmo tempo em 
que ensinam, divertem sendo uma ferramenta muito útil 
para que o ensino de conceitos normalmente considerados 
pouco atrativos pelos alunos do ensino médio se torne 
eficaz.   Para Schwar (2006) o uso do lúdico nas aulas de 
ciências pode ser utilizado como agente ativo de ensino 
aprendizagem, pois sua utilização torna a ciência 
interessante e divertida e próxima da realidade social de 
toda a estrutura escolar, levando os educando, os 
educadores e a escola a se empenharem na realização de 
um ensino de nível não só de conteúdos mais de formação 
de opinião. Segundo Kishimoto, (1994), o jogo, 
considerado um tipo de atividade lúdica, possui duas 
funções: a lúdica e a educativa. Ambas devem estar em 
equilíbrio, pois se a função lúdica prevalecer, não passará 
de um jogo e se a função educativa for predominante será 
apenas um material didático. 
     Nesta perspectiva, este trabalho tem por objetivo 
desenvolver jogos didáticos na área de ciências que se 
constituam em alternativa pedagógica, contribuindo para a 
problematização, contextualização e integração do ensino 
de Ciências. Além de promover uma inter-relação entre 
Universidade e as escolas de nível básico, conferindo um 
novo significado ao processo educacional, acreditando que 
é possível haver entre os aprendizes e o conhecimento, 
uma relação espontânea e intrínseca.  

Material e Métodos 

 A proposta deste projeto envolve a participação de 
alunos da educação básica na pesquisa e 
desenvolvimento de temáticas voltadas para a construção 
de jogos educativos que funcionem como facilitadores da 
aprendizagem. Inicialmente foi realizada visitas às escolas 
onde se pretende fazer a montagem dos jogos, a fim de 
diagnosticar o nível escolar dos alunos para que sejam 
realizadas atividades que estejam de acordo com os 
conhecimentos já adquiridos. A inserção qualificada de 
temas que emergem de situações geradas no cotidiano 
pode contribuir de forma significativa para a produção de 
conhecimentos que venham a se traduzir em mudança de 
atitude e valores. Em seguida deu-se início a construção 
das atividades a serem realizadas, levando em 
consideração as particularidades e diferenças no público  
 

 
alvo. Foram escolhidas três escolas para o projeto ser 
realizado. Foram escolhidos dois jogos para abordar o 
assunto ligações químicas e os mesmos encontram-se em 
fase de elaboração. A pesquisa tem como estratégia 
promover a interação entre alunos da educação básica, da 
graduação e de pós-graduação, fortalecendo a reflexão 
sobre as práticas educativas. Este projeto conta ainda com 
a etapa de apresentação dos jogos escolhidos, avaliação 
da aprendizagem e a etapa de divulgação dos resultados 
alcançados. 

Resultados e Discussão 

      Mesmo a pesquisa estando ainda em desenvolvimento 
foi possível observar a evolução da percepção dos alunos 
de ensino médio envolvidos no projeto quanto ao estudo 
de métodos científicos e a aproximação destes com a 
universidade. Houve interação dos alunos de ensino médio 
e ensino superior, promovendo descobertas e mudanças 
de atitude.  As visitas feitas as escolas para diagnosticar 
os conhecimentos prévios dos alunos, mostraram que os 
jogos são poucos utilizados pelos professores e que os 
alunos gostariam de ter aulas mais interativas e 
prazerosas. Neste sentido foi possível observar a 
importância da organização do trabalho científico, por meio 
da elaboração de etapas e estratégias para que os 
objetivos sejam alcançados. 

Conclusões 

      Apesar de, a pesquisa encontrar-se ainda em 
desenvolvimento, alguns objetivos já foram alcançados.  
A proximidade da universidade e a investigação de 
métodos científicos trouxeram aprendizado aos alunos da 
educação básica, participantes da pesquisa. Foi possível 
observar por meios das visitas diagnósticas, a importância 
de pesquisas na área educacional, permitindo aos alunos 
experiências que despertem a curiosidade pára o 
conhecimento científico e motivação para a construção 
deste conhecimento.     
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Introdução 

Em várias cidades do País, numerosa população canina 

circula livremente pelas ruas e praças públicas. As fezes 

desses animais podem contaminar o ambiente com várias 

formas parasitárias potencialmente causadoras de 

zoonoses
1,3,4

. 

Entre os parasitas, destacam-se as formas infectantes de 

nematódes como Toxocara canis, Ancylostoma braziliense 

e Ancylostoma caninum, responsáveis por zoonoses como 

a larva Migrans Visceral (LMV) e a Larva Migrans Cutânea 

(LMC) respectivamente
1,2,5

.  

Devido a facilidade da contaminação humana em áreas de 

lazer, o conhecimento do grau de contaminação desses 

locais por agentes zoonóticos permitirá que as autoridades 

sanitárias sejam alertadas e, caso necessário, tomem 

medidas eficazes de controle dessas zoonoses
1,3,4

. 

O presente estudo tem por objetivo determinar a 

ocorrência de ovos de Toxocara spp e ovos ou larvas de 

Ancylostoma spp nas fezes de cães coletadas em áreas 

públicas de lazer, no perímetro urbano do município de 

Boa Vista/RR/Brasil, enfatizando o risco de ocorrência de 

infecção humana
1,3,4

.   

Material e Métodos 
 

Do total de 30 praças públicas semi ou totalmente 

urbanizadas presentes na Cidade de Boa Vista/RR, 20 

foram selecionadas nas diferentes zonas urbanas da 

cidade para a coleta de amostras de fezes de cães 

presentes sobre calçada, grama, areia ou em tanques para 

recreação infantil. A coleta do material (até 3 amostras por 

praça) foi realizada entre os meses de novembro de 2012 

e março de 2013. O total de 49 amostras foram coletadas 

e submetidas a análise laboratorial pelas técnicas de 

flutuação e sedimentação espontânea para identificação 

de formas infectantes de Ancylostoma spp e Toxocara 

spp.  
 

Resultados e Discussão 
 

Das 49 amostras coletadas, 30 (61,2 %) estavam 

contaminadas. Do total de amostras coletadas 28 (57,1 %) 

estavam contaminadas com ovos e/ou larvas de 

Ancylostomídeos spp, 10 (20,4 %) com ovos de Toxocara 

spp e 8 (16,3 %) contaminadas por ambos nematóides 

(Figura 1). Observou-se maior incidência de contaminação 

por ancylostomídeos do que por ovos de Toxocara spp. O 

encontro de larvas de Ancylostoma spp e de ovos 

embrionados de T. canis, tem importância epidemiológica 

significante e indicam a existência de condições 

ambientais favoráveis ao desenvolvimento destes 

parasitas e, portanto, risco para a saúde pública. 
 

 
Figura 1. Ovo de Ancylostoma sp (1)  e T. canis (2) 

 

Do total de praças incluídas no estudo, 14 (70 %) estavam 

contaminadas por Ancylostoma spp e/ou Toxocara spp 

(Gráfico 1).  
 

Gráfico 1. Contaminação de praças públicas por ovos de Toxocara 
spp.   e Ancylostoma spp. 

 

 
 

Conclusões 

Praças públicas em Boa Vista apresentam áreas de 

contaminação por nematódeos de potencial zoonótico. A 

alta freqüência de ovos e/ou larvas de Ancylostoma spp 

em ambientes de recreação infantil sugere que, 

provavelmente, não são adotadas medidas restritivas 

rígidas para controle da circulação de cães nesses locais. 

Espera-se que estes resultados possam servir de subsídio 

para que as autoridades competentes programem medidas 

efetivas de Saúde Pública diminuindo o acesso da 

população canina às praças públicas. 
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PERFIL QUÍMICO DOS EXTRATOS HEXANICO E METANÓLICO DE CARINIANA RUBRA 
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Introdução 

Cariniana rubra conhecida popularmente como "jequitibá-

vermelho", pertence à família Lecitidaceae, é uma árvore 

de grande porte, cuja casca é utilizada em infusão e 

decocção para fins terapeuticos (SANTOS, et al. 2011).   

Este trabalho tem como objetivo traçar um perfil químico 

desta espécie através de estudo por cromatografia a gás 

acoplada a espectrometria de massas (CG/EM) e 

eletrospray (ESI/MS) 

Material e Métodos 

Coletou-se material para identificação botânica e 
preparação de extratos. Os extratos hexanico e metanólico 
foram encaminhados para o Laboratório de Biotecnologia e 
Química Fina do Departamento de Química da 
Universidade Federal de Roraima. Após a derivatização do 
extrato metanólico com BSTFA e piridina, ambos os 
extratos foram injetados em cromatógrafo á gás Shimadzu, 
modelo CG-2010 acoplado ao espectrômetro de massas 
do mesmo fabricante, modelo QP 2010 Plus, o instrumento 
estava equipado com coluna capilar Rtx-5 MS (30m x 
0,25mm x 0,25 µm) utilizando o hélio como gás de arraste 
e temperaturas programadas de 60 a 260°C com aumento 
gradativo de 15°C / mim. A caracterização por eletronspray 
foi realizada em colaboração com a Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM). 

Resultados e Discussão 

As análises do extrato hexanico por CG-EM forneceu um 
perfil cromatográfico (Figura 1) que possibilitou a 
identificação de triterpenos. 
 
Figura 1. Cromatogramas de íons totais do extrato 
hexanico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O pico de maior intensidade corresponde a um 
contaminante, um ftalato, provavelmente oriundo do 
solvente ou por contato da amostra com plástico. Os picos 
menores foram identificados por comparação de perfis de 
espectros característicos de ésteres etílicos de ácidos 
graxos. Os picos com tempo de retenção 75.917, 77.100, 
77.733, 78.642 min, foram identificados por comparação  
com a literatura e correspondem ao estigmaste-5,22-dien-
3β-ol, estigmast-5-en-3-ol, α-amirina e β-amirina 
respectivamente. Nas análises do extrato metanólico 

derivatizado, foram identificados ácidos livres e açúcares. 
O perfil de espectro de massa do extrato metanólico, 
analisado por eletronspray (Figura 2) no modo negativo [M-
H]

-
, foi comparado com dados da literatura e foram 

identificados alguns dos compostos, pois a literatura 
existente da fragmentação ainda é pequena e com poucos 
dados. 

 Figura 2. Perfil de espectro de massa do extrato 

metanólico de C. rubra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a identificação foi realizada a análise por ESI-MS/MS, 

obtendo um perfil de espectro de massa de íons 

fragmentos selecionados. Estes fragmentos de m/z 169, 

215, 341, 377 e 499 foram comparados e dois deste foram 

identificados o de m/z 169 como sendo ácido gálico e o 

m/z 377 como sendo uma aglicona derivada da 

oleuropeina. Além disso, um composto já isolado na 

espécie foi identificad,o o ácido 3-O-β-glucopiranosideo 

arjunólico de m/z 649. 

Conclusões 

Os métodos forneceram um perfil dos extratos que 

possibilitou a identificação de triterpenos por CG-EM no 

extrato hexanico e no extrato metanólico por ESI/MS foi 

identificado um composto já isolado na espécie, e no ESI-

MS/MS, um constituinte fenólico e uma aglicona.  
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Introdução 

É bem verdade que a pimenta arde, e disso já sabemos, a 

capsaicina é a substância responsável por esta sensação 

que provoca à liberação de endorfina no organismo, outros 

componentes da pimenta também contribuem para uma 

vida saudável como, por exemplo, aminoácidos, as 

vitaminas, o ácido fólico e o betacaroteno, cada 

componente com sua função e importância no nosso 

organismo, além disto; as moléculas que provocam o ardor 

têm suas boas razões químicas. Os estudos sobre a 

pimenta também foram feitas por um químico que através 

de um experimento criou uma escala de calor. O projeto 

traz como tema, a pimenta seu desenvolvimento cultural e 

medicinal, visa conhecer a história e a molécula presente 

na pimenta que causa estímulo químico no organismo e 

sua importância. Muitas vezes temos uma sensação de 

prazer ou contentamento após ingerir uma comida picante; 

daí a pergunta; qual estímulo químico causado pela 

ardência da pimenta no nosso organismo? 

Material e Métodos 

O levantamento bibliográfico foi feito em livros e internet; 

os dados coletados foram levantados através de um 

questionário respondido por alunos do ensino médio da 

Escola Estadual Gonçalves Dias, após uma apresentação 

oral com slides e vídeos, contendo 4 questões objetivas. O 

projeto foi aplicado e apresentado a 20 alunos sendo 13 

homens e 7 mulheres. No dia 16 de setembro de 2013. 

Resultados e Discussão 

Sobre o questionário aplicado temos a primeira pergunta 

que foi sobre a pimenta malagueta se os alunos tinham 

conhecimento de que a mesma é rica em potássio, 

magnésio, fósforo, cálcio e ferro; 25% disseram sim, 5% 

disseram que já tinham algum conhecimento e 70% que 

não, nota-se que poucos alunos tinham conhecimento, 

levando em consideração que a maioria disse que não 

sabia. A segunda pergunta foi; se antes da apresentação 

os mesmo sabiam de que a pimenta é rica em vitaminas A, 

B e C; 20% disseram que sim e 80% disseram que não; 

nota-se também que poucos sabem da importância da 

pimenta para o nosso organismo, já que a maioria 

respondeu que não sabiam, pois as respectivas vitaminas 

são de muita importância. A terceira pergunta foi feita para 

saber dos alunos, se depois da apresentação saberiam 

dizer qual a molécula responsável pela a ardência da 

pimenta, 5% responderam a zingerona; 5% responderam a 

piperina e 90% acertaram ao responder a capsaicina. A 

quarta pergunta era sobre o nome da escala de calor feita 

por um químico através da ardência da pimenta; 25% 

responderam escala de Fahrenheit, 10%  

 

responderam escala Richter e 65% acertaram 

respondendo escala Scoville. Os resultados do projeto 

foram satisfatórios levando em consideração mesmo o 

pouco conhecimento prévio dos alunos. 

Através do resultado do questionário pode-se notar que os 

objetivos do projeto foram alcançados, esclarecendo aos 

alunos sobre a pimenta não só a sua história, mais a 

estrutura da molécula de capsaicina e da piperina, que por 

sua vez pode ser também uma forma de explicar assuntos 

de química como, por exemplo, Funções orgânicas; a 

química da pimenta no nosso organismo é um estímulo da 

capsaicina que é a substância responsável pela ardência, 

foi explicado que em nossa língua nos temos receptores 

sensíveis os nocireceptores, que mandam uma mensagem 

ao sistema nervoso central, contribuindo para produção de 

endorfinas que age no sistema límbico que é a parte o 

cérebro responsável pelo prazer e bem-estar, isso 

acontece após ingerirmos uma comida picante,  

Conclusões 

Levando em consideração o tema abordado no projeto, 

pode-se afirmar que a construção da história da pimenta 

teve seus principais colaboradores e estudiosos mesmo 

que por fins comerciais, pessoais, medicinais e científicos. 

Além do mais a pimenta teve e tem uma grande 

importância para saúde, sabendo que a mesma tem seus 

aspectos químicos e medicinais, que é usada para vários 

tratamentos, deixando de lado a série de mitos que muitos 

têm a respeito da pimenta, que a ardência causada pela 

capsaicina na verdade é muito benéfica a saúde. 
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Introdução 

Educação Ambiental é uma das ferramentas existentes 
para a sensibilização e capacitação da população em geral 
no que diz respeito aos problemas ambientais (Mousinho, 
2003). Desse modo, sua presença e prática são 
indispensáveis em todos os níveis de ensino (Brasil, 1996). 
Assim sendo, relacionando-se a informação pelo ensino da 
química e as questões ambientais, e, portanto, ao contexto 
social do estudante (Santos; Scheneltzler, 2003), este 
trabalho foi desenvolvido com o objetivo de melhorar e 
diversificar o processo de ensino-aprendizagem no 
conteúdo de forças intermoleculares por meio da temática 
resíduo de óleo usado na cozinha. Participaram da 
proposta, 40 estudantes de duas (2) turmas de 1º ano do 
Ensino Médio regular da Escola Estadual Tenente João de 
Azevedo Cruz, em Nova Colina, perímetro rural do 
município de Rorainópolis.  

Material e Métodos 

(I) aplicação de questionário diagnóstico para aferir o 
conhecimento prévio dos estudantes sobre descarte, 
reutilização, potencial poluidor e a relação do resíduo de 
óleo usado na cozinha com a química estudada em sala 
de aula; (II) uso da internet, exibição de vídeos e 
aplicativos de edição de texto e apresentação de slides do 
software livre BrOffice para  desenvolvimento do conteúdo, 
interligado ao tema gerador, visando explorar as questões 
ambientais; (III) experimentos com materiais alternativos e 
de baixo custo para demonstrar o efeito da tensão 
superficial da água e suas relações com a ação tensoativa 
dos sabões e a formação de bolhas e fabricação de sabão 
tendo como matéria-prima o resíduo de óleo comestível  
produzido nas residências dos estudantes; (IV) aplicação 
de questionário final para analisar a  compreensão 
conceitual dos estudantes sobre a relação da química com 
a temática e as questões ambientais. 

Resultados e Discussão 

Conforme questionário inicial: 93% dos estudantes 
descartavam o resíduo de óleo comestível na pia ou no 
solo e 7% guardavam em garrafas de plástico; 39 % 
afirmaram que o resíduo de óleo polui, 27 % não sabem se 
é um poluente e 34 % afirmaram que não polui; 68 % 
afirmaram que este resíduo serve para fabricar sabão e 32 
% afirmaram não saber se pode ser reutilizado; sobre a 
relação da química com a temática, 30 % disseram que 
deveria haver relação, mas não souberam falar sobre isso, 
48%  disseram que deveria haver relação, no entanto, as 
respost s  o ti h   ge er  iz  ões do tipo “ a química 
está em tudo” e, 22%  fir  r   que   o vi    e hu   
relação entre ambos. 
 
 

Essas informações evidenciaram que os estudantes 
possuíam alguns conhecimentos em relação à temática, 
mas, não uma linguagem elaborada para explicar alguma 
relação da química com a temática e as questões 
ambientais. 
De acordo com questionário final: 100 % dos estudantes 
afirmaram que irão acondicionar o resíduo em recipientes 
adequados, como é o caso das garrafas plásticas de 
refrigerante; 83% demonstraram respostas adequadas 
sobre o potencial poluidor desse resíduo e suas relações 
com o solo e água; 87 % demonstraram respostas 
adequadas sobre a relação da química estudada em sala 
de aula, a temática e as questões ambientais. Notou-se 
uma melhoria na linguagem para explicar o vínculo do 
conteúdo programático e, portanto da disciplina, com a 
temática. Assim, constatou-se que as informações iniciais 
ou conhecimentos prévios presentes na estrutura cognitiva 
dos alunos, as quais serviram de ancoradouros às novas 
informações, ganharam um sentido mais elaborado e 
possivelmente se mantenham armazenadas por muito 
mais tempo, podendo servir de novos ancoradouros a 
outros conhecimentos (Ausubel, 2003). 

Conclusões 

As informações coletadas demonstraram avanços 
qualitativos na aprendizagem discente, como a atenção e o 
interesse em socializar o que pensam, além disso, houve 
uma melhoria na compreensão do conteúdo estudado e o 
tornou útil no cotidiano, ao aliar-se o tema transversal da 
Educação Ambiental por meio de um tema gerador 
bastante conhecido pelos sujeitos participantes. Sendo 
assim, este trabalho poderá contribuir para uma mudança 
na postura e modo de agir, destes estudantes, na vida em 
sociedade e nas relações com o meio ambiente, tornando-
os mais sensíveis quanto às questões de preservação dos 
recursos naturais. 

Agradecimento 

Aos estudantes participantes e à equipe gestora da escola 

pela colaboração no decorrer deste trabalho. 

____________________ 
AUSUBEL, David P. [Tradução: Lígia Teopisto]. Aquisição e Retenção de 

Conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Editora Plátano, 2003. 

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares para a Educação 

Nacional; Brasília: MEC/SEB, 1996. 

MOUSINHO, P. Glossário. In: Trigueiro, A. (Coord.) Meio ambiente no século 

21. Rio de Janeiro: Sextante. 2003. Disponível em: 
<http://www.agenda21empresarial.com.br/arquivo/1260203860.7656-
arquivo.pdf>  Acesso: 25/08/12.2 

SANTOS, W. L. P. dos; SCHENELTZLER, R. P. Educação em Química: 

compromisso com a cidadania. 3 ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003. 

 



   VIII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR   

              Rua Sete de Setembro, 231 – sala 202 – Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista –                     
Roraima. Telefone: (95) 2121-0955. Email: nupecem.uerr@gmail.com 

92 

PRIMEIRO REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE Helicoverpa armigera NO NORTE DO BRASIL 
 

FERNANDES, Joseane L.
1,2

*, SILVA JÚNIOR, Rinaldo J. ², MORAIS, Elisângela F.
2
, MASTRANGELO, Thiago

3
. 

 

1
*Faculdade Cathedral. E-mail: joseanebiobv@gmail.com. ² Laboratório de Entomologia, Embrapa Roraima. E-mail: 

rinaldo.silva@embrapa.br, elisangela.fidelis@gmail.com. ³ UNICAMP 

Palavras-chave: praga quarentenária,Lagarta, Roraima, Soja, Milho. 

Introdução 

A lagarta Helicoverpa armigera (Hübner, 1805) 
(Lepidoptera: Noctuidae) era classificada como praga 
quarentenária  A1 (inexistente e de alto risco) até o ano de 
2012. Neste mesmo ano este inseto-praga foi identificado 
na região oeste da Bahia. Atualmente H. armigera está 
presente nos estados de MT, MS, MG, BA, PA, GO, PR, 
SP, MA e PIo (CZEPAK et al., 2013). Seu hábito alimentar 
é considerado extremamente generalista, pois se 
alimentam das mais diversas estruturas das plantas, tanto 
na fase vegetativa, quanto na reprodutiva. Até junho/2013 
já foram somados cerca de 1,5 bilhões em prejuízos nas 
culturas de soja, milho e algodão, apenas no Brasil. Em 
julho/2013 relatos de produtores levaram a equipe de 
pesquisa do Laboratório de Entomologia da Embrapa a 
acreditar em uma possível chegada da praga ao estado de 
Roraima. Assim, o objetivo desse trabalho é relatar o 
primeiro registro da Harmigera em Roraima. 

Material e Métodos 

No mês de julho/2013 lagartas da família Noctuidae foram 
coletadas em plantações de soja e milhonos municípios de 
Bonfim e Boas Vista. Após a coleta, as lagartas foram 
encaminhadas ao Laboratório de Entomologia da Embrapa 
Roraima e acondicionadas em etanol 100%. Devido à 
dificuldade em diferenciar H. zea e H. armigera e sendo a 
forma mais conclusiva uma análise de DNA, as amostras 
foram enviadas ao Centro de Biologia Molecular e 
Engenharia Genética da UNICAMP, onde foram mantidas 
a -20ºC até a extração do DNA total. 16 lagartas foram 
selecionadas para a extração. O DNA total das lagartas foi 
extraído dos últimos 3 segmentos abdominais através do 
método do fenol:clorofórmio adaptado por LYRA et 
al.(2009)Para amplificação das sequências parciais do 
gene cytochrome  c oxidase subunit I (COI) foram 
utilizados os primers COIF e COIR descritos por LI et al. 
(2011). O software MEGA 5.1 (TAMURA et al., 2011) foi 
utilizado para calcular os valores de distância genética 
entre todas as sequências e para a análise de Neighbor-
joining (NJ). 

Resultados e Discussão 

As 16 amostras de lagartas de Roraima, com suspeita de 
pertencerem à espécie H. armigera, foram sequenciadas 
com sucesso para o fragmento do gene COI (658 pb) 
escolhido para este estudo. Na árvore gerada pela análise 
filogenética de Neighbor-joining (NJ) dos 16 espécimes 
analisados de Roraima, dois espécimes (Hs78 e Hs79) 
foram identificados como Spodoptera frugiperda, presentes 
no milho, no município de Bonfim, e os demais 14 
espécimes formaram um grupo monofilético com os 
indivíduos de H. armigera descritos por LI et al. (2011). Os 
espécimes de Roraima ficaram agrupados em um clado 
distante do grupo externo (Spodoptera frugiperda) e das  
 

demais espécies de Helicoverpa (H. hawaiiensis, H. 
punctigera, H. gelotopoeon, e H. assulta). As espécies H. 
armigerae H. zea permaneceram separadas, e todos os 
nós recuperados foram suportados por valores de 
bootstrap maiores do que 70%. Estes resultados 
demonstraram que a região do gene COI utilizada neste 
estudo possui informação filogenética suficiente para 
diferenciação das 6 espécies do gênero Helicoverpa 
analisadas (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Locais de amostragem, distribuição de haplótipos e 
índices de variabilidade genética. 

 N = número de indivíduos analisados; Nhp = número de haplótipos 
identificados em cada lo   id de; Ĥ = diversid de h p ot pi  ; π = 
diversidade nucleotídica.  

Conclusões 

Com base nos resultados apresentados, conclui-se que a 
sequência de 658 pb do gene COI adotada neste estudo 
foi adequada para a correta discriminação das espécies de 
Lepidoptera analisadas, confirmando que as lagartas 
encontradas infestando plantações em Roraima pertencem 
à espécie exótica Helicoverpa armigera.O método de 
sistemática por DNA barcoding utilizado neste trabalho 
pode ajudar a aumentar a acurácia dos sistemas de 
detecção de novas incursões dessa praga no país. 
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Localidade Coordenada 
Geografica 

N N
hp 

Haplótipo 
(nº de 

indivíduos) 

Ĥ π 

Bonfim 03º19’54,78’’N 
59º50’44,78’’O 

5 1 h1(3) --- o 

Boa Vista 02º53’45,15’’N 
60º39’42,05’’O 

11  h1(2), h2(6), 
h3(1), h4(1), 
h5(1) 

0,71 ± 
0,14 

0,0019 ±   
0,0015 
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Introdução 

A indisponibilidade de variedades ou clones selecionados 

de castanheira-do-brasil (Bertholletia excelsa H.B.K.) é um 

dos principais entraves ao plantio comercial da espécie, 

fazendo com que a mesma seja produzida quase que 

exclusivamente em áreas nativas da Amazônia. Uma vez 

que a castanheira apresenta variação na produção entre 

diferentes anos, a elucidação do comportamento produtivo 

e, portanto, a possibilidade de seleção de genótipos 

promissores, exige o monitoramento contínuo das árvores 

ao longo de vários anos. Sendo assim, o objetivo deste 

estudo foi quantificar a produção de frutos e sementes de 

castanheira-do-brasil em uma população nativa em 

Caracaraí – RR.  

Material e Métodos 

O estudo foi realizado no primeiro semestre de 2013, em 

uma população nativa de Castanheira-do-Brasil 

pertencente a uma propriedade particular, localizada no 

município de Caracaraí - RR. A população foi delimitada 

por duas parcelas permanentes de nove hectares cada. 

Um total de 182 plantas que apresentavam diâmetro à 

  tur  do peito ≥ 50 cm foi avaliado quanto ao número de 

frutos por planta (NFP) e ao peso fresco de sementes por 

planta (PSP). As avaliações foram realizadas na própria 

área de coleta, onde o NFP foi obtido pela contagem dos 

frutos caídos sob as copas das árvores, e o PSP, pela 

pesagem das sementes retiradas dos frutos. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise estatística e à análise 

de correlação de Pearson, utilizando o software GENES 

(CRUZ, 2006). 

Resultados e Discussão 

Do total de plantas avaliadas, 101 (55,40%) não 

produziram frutos. Este resultado corrobora com o obtido 

por Picanço et al. (2010), os quais observaram que 58% 

das castanheiras adultas avaliadas em uma população no 

sul do Amapá foram produtivas. O valor da característica 

NFP variou de 0 a 316, com uma média de 21 frutos. O 

PSP, por sua vez, variou de 0 a 37,78 kg, com média de 

3,29 kg. Estes valores médios são inferiores aos obtidos 

por pesquisadores do Acre (WADT et al., 2005), mas 

semelhantes àqueles encontrados por Tonini et al. (2008), 

que ao avaliarem a mesma população considerada neste 

estudo, no ano de 2007, obtiveram médias de 25 frutos e 

de 3,43 kg de sementes por planta. As diferenças de 

produção encontradas entre estudos podem estar 

relacionadas, dentre outros fatores, a diferenças 

edafoclimáticas entre os locais e anos de avaliação. A 

planta mais produtiva representou 8,28% do total de frutos 

e 6.31% do peso total de sementes da população. O NFP 

correlacionou-se positivamente com o PSP (0.9622). 

Apesar de fenotípico, o resultado desta correlação pode 

dar um indício de que a seleção de plantas quanto ao 

número de frutos favorece o peso de sementes.   

Conclusões 

Aproximadamente metade das plantas da população 

não produziram frutos no ano avaliado. 

As características de produção variaram entre árvores. 

O número de frutos apresentou correlação positiva e 

elevada com o peso de sementes. 
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Introdução 

O sucesso da produção de hortaliças, como a salsa ou 
salsinha é dependente do estabelecimento das mudas no 
campo, fator esse diretamente relacionado com a 
germinação e vigor das sementes. Substratos alternativos, 
além de permitirem o desenvolvimento de mudas de 
qualidade, reduzem os custos de produção. Assim, um 
substrato adequado é busca constante de produtores 
envolvidos na cadeia produtiva de hortaliças (Godoy et al., 
2008).  
Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi 
avaliar o desenvolvimento de salsa cv. Graúda Portuguesa 
em substratos contendo várias proporções solo:casca de 
arroz e esterco bovino e ovino, de forma a indicar o 
substrato que proporcione maior produção de salsa no 
município de Alto Alegre/RR. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no período de abril a julho de 
2012, no horto pertencente à Prefeitura Municipal de Alto 
Alegre/RR. O delineamento experimental foi o de blocos 
casualizados, com quatro tratamentos e sete repetições. 
Cada bloco foi constituído por um canteiro, com bordas de 
20 cm, medindo 4,00 m x 0,60 m, dividido em quatro 
parcelas (1,00 m x 0,60 m), onde foram colocados sacos 
plásticos, antes da adição do substrato para evitar a 
mistura dos mesmos por ocasião da água de irrigação. Os 
tratamentos corresponderam a quatro tipos de substratos, 
sendo: T1= Solo (80%):palha de arroz (20%); T2= Solo 
(40%):palha de arroz (20%):esterco bovino (40%); T3= 
Solo (40%):palha de arroz (20%): esterco ovino (40%) e 
T4= Solo (40%):palha de arroz (20%):esterco ovino 
(20%):esterco ovino (20%).  
Os canteiros foram cobertos por tela do tipo sombrite 50%, 
a uma altura de 1,5 m, durante os primeiros 15 dias após a 
semeadura. Aos 47 dias após a semeadura, foram 
retiradas 24 plantas verdes de salsa das duas fileiras 
centrais de cada parcela, sendo lavadas com água 
corrente para remoção das partículas de solo aderidas às 
raízes. Em seguida as plantas foram acondicionadas em 
sacos de papel e levadas ao laboratório de sementes da 
Embrapa Roraima para realização das avaliações.  
O desempenho agronômico da salsa foi avaliado por meio 
das variáveis, comprimento da parte aérea (CPA), 
comprimento de raiz (CR), número de ramos contendo 
folhas (NRF), massa seca da parte aérea (MSPA), massa 
seca da raiz (MSR) e massa seca total (MST). Os dados 
das variáveis avaliadas foram submetidos à ANOVA e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey (α = 5%)  
 

 
utilizando-se o software Statistical Analysis System versão 
9.0.  

Resultados e Discussão 

Dentre os substratos testados, a menor eficiência foi 
verificada com o substrato T1, diferenciando-se dos outros 
substratos quanto ao CPA, CR, NRF, MSPA, MSR e MST. 
Para a variável CPA, o maior valor foi obtido com o 
substrato T3, que não diferiu significativamente do T2 e 
T4, mas diferiu do T1, que apresentou plantas com 
aproximadamente 13 cm a menos no CPA. O maior NRF 
foi obtido com o substrato T4, que não diferiu 
significativamente de T2 e T3, mas diferiu do T1, que 
apresentou em média plantas com um ramo a menos. As 
plantas cultivadas no substrato T2 apresentaram maior 
CR, não diferindo do T3 e T4, mas diferindo do T1, que 
apresentou raiz com comprimento de cerca de 3 cm a 
menos. O maior valor de MSPA foi obtido com a utilização 
do substrato T3 (6,42g), que não diferiu significativamente 
do T4, mas diferiu do T1 e T2. Entretanto, o T4 não diferiu 
do T2, mas diferiu do T1, que apresentou a menor MSPA 
(0,42g). Não houve diferença significativa na MSR entre 
T2, T3 e T4, mas estes diferiram do T1. O maior valor de 
MSR foi obtido com a utilização do substrato T3 (0,60g) e o 
menor valor com o substrato T1 (0,05g). Para a variável 
MST, o maior valor foi obtido com a utilização do substrato 
T3 (7,03g), que não diferiu significativamente do T4 
(6,14g), mas diferiu do T1 (0,47g) e T2 (4,81g). Entretanto, 
T4 não diferiu do T2, mas diferiu do T1. O T2 também 
diferiu do T1 quanto ao peso de MST. A utilização apenas 
de casca de arroz adicionada ao solo (T1) não oferece 
viabilidade para a produção de salsa, pois apresentou os 
piores resultados para todas as variáveis analisadas. 

Conclusões 

O substrato T3 foi mais eficiente no desenvolvimento 
vegetativo da salsa do que os demais substratos.   

Recomenda-se a utilização do solo+palha de 
arroz+esterco ovino na proporção testada para a produção 
de salsa cv. Graúda Portuguesa. 
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Tabela 01. Resultados do teste de 
prospecção.  

Figura 01. Resultado dos testes de 

prospecção. 
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Palavras-chave: Combretum, Constituintes, Prospecção, Fitoquímica.  

Introdução 

O gênero Combretum, compreende cerca de 370 
espécies. A família Combretaceae constituída 
aproximadamente por 600 espécies. Sendo que dois 
gêneros apresentam maior ocorrência, eles são 
Combretum e Terminalia.

[3, 5] 

A espécie Combretum laurifolim Mart.  apresenta 
inflorescência do tipo cacho composto, com folhas simples 
e opostas, encontrada geralmente em regiões tropicais e 
subtropicais.

[2, 4]
 

Com o levantamento bibliográfico realizado foram 
encontrados poucos dados fitoquimicos a respeito da 
espécie Combretum laurifolium Mart., visto que algumas 
espécies pertencentes à família Combretacea têm 
demonstrado a ocorrência de muitas classes de 
compostos, incluindo, flavonóides, triterpenos, taninos, 
entre outros

[1]
. Diante destas informações sobre o gênero 

supracitado, este trabalho tem por objetivo realizar uma 
prospecção dos constituítes químicos das folhas da planta 
Combretum laurifolium Mart. afim de conhecer a 
composição da mesma. 

Material e Métodos 

As atividades desta pesquisa foram desenvolvidas no 

Laboratório de Fitoquímica do departamento de química da 

Universidade Federal de Roraima-UFRR. Incialmente 

realizou-se levantamento bibliográfico sobre a espécie 

estudada Combretum laurifolium Mart. 

A metodologia utilizada para realização dos testes está 

descrita em Matos (1997), onde inicialmente realizou-se a 

coleta das folhas na região do município do Amajari, após 

o procedimento de secagem, obteve-se o extrato etanólico 

e realizou-se os teste para, fenóis e taninos; flavonoides; 

leucoantocianidinas, catequinas e flavanonas; flavonóis, 

flavonas, flavononóis; esteróides e triterpenóides 

(Lieberman-Burchard).  

Para a realização dos testes preparou-se uma solução 

hidroalcoólica, separou-se em tubos de ensaio. Deu-se 

início aos teste, adicionando os reagentes específicos para 

cada classe de substâncias, sempre observando a 

variação na coloração e formação de precipitados. 

Resultados e Discussão 

Os resultados dos testes de prospecção do extrato 

etanólico estão apresentados na (Tabela 01). 

Estes resultados são comprovados pela observação da 

(Figura 01), onde houveram formação de precipitados e 

variação na coloração da substâncias. 

O tubo 1 apresentou uma variação de amarelo esverdeado 

para escuro intenso, característica de fenóis e taninos 

como sugere Matos (1997). 

 

 

O teste para ancitocinas, antocianidinas e flavonóides, 

observou-se que a 

coloração dos tubos 2 e 3 

não houveram alterações, 

ou seja, apresentaram-se 

negativos para antocianinas, 

anticianidinas, chalcona e  

 

auronas, porém o tubo 4 

observou-se as colorações 

amarela com precipitado 

alaranjado, indicando 

positivo para flavonas, 

flavonóis, xantonas e 

flavononóis. 

 

Conclusões 

Com a realização dos procedimentos de prospecção dos 

constituintes químicos, foi possível verificar que o extrato 

etanólico das folhas da espécie apresenta fortes 

indicativos para as classes de compostos secundários. 

Desta forma considera-se os resultados muito importantes, 

visto que os mesmos são os primeiros sobre a espécie, 

onde foi possível conhecer e fornecer dados sobre a 

composição química desta da espécie.  
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Palavras-chave: fenólicos, flavonoides, plantas medicinais 

Introdução 

Este trabalho faz parte do projeto em rede aprovado no 
edital CNPQ/Rede Bionorte. Foram realizadas coletas de 
materiais indicados em estudos etnobotânicos, permitindo 
um melhor direcionamento das pesquisas com plantas 
medicinais, onde foram realizados testes farmacológicos 
para confirmar a ação medicinal citada pela comunidade. 
Esses testes farmacológicos também podem ser aplicados 
em estudo fitoquímicos realizando um isolamento 
biologicamente guiado, levando a constituintes químicos 
bioativos. Os extratos de duas espécies com atividade 
biológica confirmada foram selecionados para o estudo 
químico. Cordia nodosa Lam. pertence a família 
Boraginaceae, conhecida popularmente como grão-de-
galo e Leonotis nepetaefolia R. Br. conhecida como 
cordão-de-são-francisco ou cordão-de-frade, e pertence à 
família Lamiaceae. O objetivo deste trabalho é abordagem 
fitoquímica, e quantificação de fenólicos e flavonoides.  

Material e Métodos 

A coleta foi realizada na região do Vale do Juruena pela 
equipe coordenada pelo Prof. Dr. Domingos Tabajara de 
Oliveira Martins, da UFMT, após levantamento 
etnobotânico. Em seguida realizaram a identificação 
botânica, elaboração dos extratos e os testes de atividades 
biológias Dois extratos com atividade biológica 
confirmadas, de Cordia nodosa Lam. e Leonotis 
nepetaefolia R. Br. nos foram encaminhados e iniciou-se 
as quantificações de fenólicos e flavonoides. Utilizamos 
técnicas espectrofotométricas para as quantificações. O 
método de Folin-Ciocalteu foi empregado para determinar 
o teor de fenólicos (FOLIN e CIOCALTEU, 1927). O teor 
de flavonoide foi determinado com o somatório de três 
métodos: 1) reagente cloreto de alumínio para determinar 
flavonas e flavonóis, utilizando uma curva de calibração 
com quercetina; 2) reagente 2,4-dinitrofenilidrazina para 
determinar flavononas e diidroflavonóis, utilizando uma 
curva de calibração com pinocembrina; e 3) metodologia 
descrita por Francis (1982) apud Araújo (2007) para 
antocianinas. 

Resultados e Discussão 

As análises espectrofotométricas foram realizadas em 

triplicata, e as medias calculadas juntamente com o seu 

desvio padrão. O teores foram calculados com base na 

equação das retas obtidas com os padrões e os resultados 

expressos em mg do padrão/g do extrato (Tabela 1).   

Tabela 1. Resultados das quantificações do extrato bruto de 

Cordia nodosa Lam. e Leonotis nepetaefolia R. Br.  expressos 

em media e seu desvio padrão. 

 

 

 
Apesar de não haver citações sobre as atividades 
biológicas de Cordia nodosa Lam, ela foi citada no 
levantamento etnobotânico e atividades confirmadas em 
testes laboratoriais. O teor de fenólicos para o extrato da 
C. nodosa Lam. foi de  156 mg de ácido gálico para cada g 
de extrato, em comparação com os resultados de Silva et. 
al (2007), os resultados obtidos neste trabalho foram 
superiores quinze vezes. Quanto a classe de flavonoides 
não existem dados de quantificação na espécie, logo, no 
trabalho de Silva et al. (2010), resultou no isolamento e 
identificação d  7,4’-dimetilnarigenina e eriodictiol, em 
outra espécie do mesmo gênero. Estas duas flavanonas 
são as primeiras agliconas, desta classe, isoladas no 
gênero Cordia, tornando estes dados preliminares para a 
espécie. Para a espécie Leonotis nepetaefolia R. Br. os 
dados literários relatam inúmeras atividades biológicas. 
Quanto às quantificações apresentadas na literatura os 
resultados são inferiores comparados aos obtidos neste 
trabalho. Syed Imran et al. (2012), ao realizarem uma 
análise fitoquímica com esta espécie, quantificou estas 
classes por métodos espectrofotométricos obtendo 
resultados para fenólicos de 0,012±0,21mg/g de extrato e 
para flavonoides os autores obtiveram um teor de 0,0147± 
0,11 mg/g de extrato. 

Conclusões 

As análises espectrofotométricas forneceram dados 

quantitativos de importantes classes de compostos, uma 

vez que para estes são normalmente atribuído um caráter 

bioativo. Os resultados obtidos para as duas espécies são 

considerados significativos em comparação com a 

literatura. 
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Extrato Fenólicos Flavonoides 

Cordia nodosa Lam. 156,5±24,1 21,81±0,043 
Leonotis nepetaefolia R. Br. 134,8±12,6 19,52±0,073 
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Introdução 
O Art. 23, d  Co stitui  o Feder   de 1988 diz que: “  

competência comum da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios [...] cuidar da saúde, proteger o 

meio ambiente, promover programas de construção de 

moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico, [...]. Já no Art. 225, está assegurado 

que: “todos tê  direito  o  eio    ie te e o ogi   e te 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futur s ger  ões”.  BRASIL, 1988,  rt. 225). 

P r  B rroso,  2005, p. 52), “ s refor  s d s po  ti  s 

públicas ocorridas no país durante as últimas décadas têm 

sido alvo de intensa discussão. No âmbito da saúde, o 

foco do debate direciona-se para a questão da 

descentralização, dentro da proposta da Reforma 

Sanitária, ao passo que, na educação, a ênfase recai 

sobre a reforma educacional, implementada pela Lei 

9.394/96  LDB)”.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS, 

 1948) “S  de   o est do do   is  ompleto bem-estar 

físico, mental e social e não apenas a ausência de 

e fer id de”. S  e-se que o campo da saúde abrange: a 

biologia humana (herança genética e processos 

biológicos); o meio ambiente (o solo, a água, o ar, a 

moradia, o local de trabalho); o estilo de vida; e a 

organização da assistência à saúde.  

Dessa forma, os cuidados primários de saúde, adaptados 

às condições econômicas, socioculturais e políticas de 

uma região deveriam incluir, pelo menos, mas em sentido 

amplo: educação ambiental, educação em saúde e saúde 

ambiental. A educação ambiental atinge todos os cidadãos 

por meio da variável meio ambiente em suas dimensões 

física, química, biológica, econômica, política e cultural. 

Portanto, o componente ecológico-chave para a 

manutenção do desenvolvimento em seu sentido mais 

amplo é uma mudança em direção ao cuidado preventivo 

do meio ambiente. 

Assim, por meio de estratégias de educação em saúde e 

ambiental, integralizadas numa visão global de 

sustentabilidade, que o referido artigo busca mostrar os 

intervenientes deste trinômio indissociável no que tange à 

qualidade de vida no trabalho, aos aspectos saúde-

doença, ao estilo de vida, à promoção da saúde, bem 

como das mudanças na reestruturação produtiva e à lógica 

de mercado. 

Material e Métodos 
A referente proposta é fundamentada em uma pesquisa 

exploratória combinada com pesquisa bibliográfica. O 

levantamento e apresentação dos dados é resultado da 

utilização de abordagens qualitativas, assim como da 

metodologia descritiva.   

Resultados e Discussão 

O resultado apresentado no referido artigo demonstra 

como a reestruturação produtiva impactou profundamente 

na qualidade de vida no trabalho, nos aspecto ambientais, 

educacionais e da saúde. Também oportuniza com que os 

responsáveis pelos conhecimentos no que se refere aos 

aspectos de saúde-doenca possam orientar a população 

em geral por meio de ações em educação em saúde, 

educação ambiental e a adoção de estilo de vida saudável, 

com intuito de melhoria contínua da qualidade de vida no 

ambiente de trabalho. 

Conclusões 
A educação ambiental, a educação em saúde e o estilo de 

vida devem fazer parte das ações desenvolvidas no 

ambiente de trabalho, pois essas ações são fundamentais 

e indispensáveis para garantir o direito fundamental ao 

meio ambiente adequado, a promoção da saúde e a 

melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e, 

consequentemente, de seus familiares e da sociedade em 

geral.  

Durante décadas os funcionários mais valorizados em uma 

empresa eram os que possuíam conhecimento 

especializado para uma determinada função. Depois, o 

foco eram os que produziam mais e com qualidade. Isso 

continua sendo, os valores expressos em muitos locais, 

sem o devido grau de preocupação com a saúde e 

qualidade de vida de quem produz. 

Quando um trabalhador de qualquer área, departamento 

ou nível sentir-se mais aliviado, tranquilo consigo mesmo, 

confiante, respeitado e compreendido, com certeza seu 

rendimento no trabalho, sua produção criativa, sua relação 

interpessoal e profissional irão melhorar e, 

consequentemente, a empresa também irá evoluir. 

De fato, a satisfação e a qualidade de vida no trabalho têm 

sido consideradas indispensáveis à produtividade e à 

competitividade e cruciais à sobrevivência para toda e 

qualquer empresa. Pois, espera-se que os trabalhadores 

vejam o todo, que sejam inovadores, que focalizem o 

cliente, que trabalhem em equipes e que tenham 

autonomia. Para tanto, os profissionais devem ter o 

conhecimento de cuidados básicos de saúde, educação 

ambiental e estilo de vida de saudável. 
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Introdução 

A fusariose do maracujazeiro, causada por Fusarium 

solani, é uma das principais doenças da cultura, causando 

diminuição da produtividade e abandono da área, por 

causar morte das plantas. Por isso, se faz importante 

encontrar alternativas para o controle da fusariose, que 

sejam de baixo custo, fáceis de serem implantadas e 

ambientalmente corretas. Neste contexto, o controle 

biológico vem a ser uma possibilidade na redução da 

incidência desta doença. 

Considerando que organismos que ocupam o mesmo 

habitat e tem características ecológicas muito 

semelhantes, o uso de conídios de Trichoderma spp. e 

células de rizobactérias pode ser uma alternativa 

promissora para o controle da fusariose. 

 

Material e Métodos 

Para obtenção dos isolados de Trichoderma spp. 10 g de 

solo oriundos de áreas com plantio de maracujazeiro foram 

transferidos para frascos de 250 mL, ao qual foi adicionado 

100 mL de água destilada e agitado por 30 minutos a 180 

rpm. Alíquotas de 1 mL dessas suspensões foram 

transferidas para tubos de ensaio, procedendo-se as 

diluições seriadas em água destilada esterilizada. Para o 

isolamento, alíquotas das diluições 10
-5

 foram semeadas 

em placas de Petri contendo o meio seletivo TSM. 

Para obtenção dos isolados de rizobactérias o sistema 

radicular de plantas sadias foi coletado, sendo o excesso 

de solo retirado. O solo da rizosfera foi retirado e colocado 

em erlenmeyer contendo 100 mL de solução salina 

(0,85%) e mantido por 24 horas em agitador. Dessa 

suspensão 1 mL das diluições 10
-4

, 10
-5

 e 10
-6

 foram 

espalhados em placas de Petri contendo o meio King-B. 

Fragmentos das raízes foram agitados em 100 mL de 

solução salina (0,85%) por 24 horas. A suspensão obtida 

foi diluída conforme o procedimento descrito para o 

isolamento de bactérias da rizosfera.  

As mesmas raízes foram lavadas em água corrente, 

desinfetadas com hipoclorito de sódio, lavadas com água 

esterilizada e trituradas em liquidificador contendo 100 mL 

de solução salina (0,85%) para obtenção das bactérias 

endofíticas. Os próximos passos seguiram o mesmo 

procedimento descrito anteriormente. 

 

Resultados e Discussão 

Do total das amostras coletas das propriedades produtoras 

de maracujá, foram obtidos 36 isolados de Trichoderma 

spp. e 142 isolados de rizobactérias, sendo 90 da 

rizosfera, 50 do rizoplano e 2 endofíticas. Deste universo 

de 142 rizobactérias, 30 apresentaram fluorescência, 

quando expostas a luz ultravioleta. 

Os fungos do gênero Trichoderma são de grande 

importância econômica para a agricultura, uma vez que 

são capazes de atuar como agentes de controle de 

doenças de várias plantas cultivadas, promotores de 

crescimento e indutores de resistência de plantas a 

doenças (Mohamed & Haggag 2006, Fortes et al., 2007). 

Rizobactérias promotoras de crescimento de plantas são 

bactérias de solo que colonizam raízes de plantas e 

promovem o aumento no crescimento dessas plantas. 

Além disso, esses microrganismos se utilizam de diversos 

mecanismos específicos para promover a supressão de 

patógenos, como a antibiose, competição por substrato e 

indução de resistência sistêmica do hospedeiro (KOKALIS-

BURELLE et al., 2006). Os efeitos benéficos exercidos 

pelas rizobactérias promotoras de crescimento de plantas 

podem ser conseguidos de forma direta através do 

estímulo ao crescimento da planta, principalmente na 

ausência dos microrganismos patogênicos, ou de forma 

indireta, através da proteção microbiológica (ZAGO, 2000). 

 

Conclusões 

Conclui-se que o método proposto para isolamento de 

Trichoderma spp. e rizobactérias foram positivos.Foi 

possível selecionar isolados nativos de Trichoderma spp. e 

rizobactérias. 
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Introdução 

A realização desse trabalho motivou-se diante do aumento 
de diagnósticos de câncer de pele. Buscando alertar 
quanto aos riscos causados à exposição ao sol sem os 
cuidados de proteção necessários e as possíveis 
consequências oriundas desta interação.  

Material e Métodos 

A técnica de (DM) soluciona as equações de movimento, 
para cada partícula envolvida no sistema: 

 (1) 

Logo, sendo o sistema em estudo, conservativo, a 
reformulação da equação de movimento assume a 
seguinte forma: 

  (2) 
O principal dano no DNA foi representado por um radical 
5-hidroxi-6-citosinil. Foi inserido o radical OH na citosina na 
posição 9 (C*), no trecho d(CGCGAATTC*GCG)2. A 
estrutura do radical citosinil, mostrado na Figura 1, foi 
obtida através de cálculos quânticos.

[7]
 

 

 
Figura 1. Citosina atacada por um radical livre, o círculo indica o 

local afetado, através da quebra da ligação dupla entre os 
carbonos 5 e 6 , formando o 5-hidroxi-6-citosinil 

Os trechos da molécula de DNA estudados foram 
submetidos a uma temperatura de 310K e o tempo de 
duração de 500ps, estabelecido para todas as simulações.  

Resultados e Discussão 

3.1 Molécula de DNA em meio aquoso 

          
 

            
 
 

As forças de interações entre as moléculas do DNA, da 
água e dos íons mantiveram a estrutura da molécula 
equilibrada (o que não aconteceu com a simulação no 
vácuo).  

 
3.2 Molécula lesionada  

         
 

         
 
 
 
Nas mediações das bases nitrogenadas T7 e A6, que é 
resultante da presença do radical citosinil. Além disso, 
última citosina muda totalmente sua direção. Modificação 
devida à nova estrutura “helicoidal”. 

Conclusões 

Por fim, com base nos resultados obtidos, 
realizados em caráter qualitativo, é possível concluir que 
os mesmo são satisfatórios, pois, quando comparados a 
estudos já realizados com este mesmo segmento de DNA 
(PINAK, Radiat J, YAMAGUCHI and OSMAN

[7]),
, foram 

obtidos resultados semelhantes, o que garante a 
confiabilidade e validade dos métodos e dos 
procedimentos adotados para a realização deste trabalho. 
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Figura 3. Comportamento da molécula simulada 
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Figura 4. Comportamento da molécula lesionada  
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Introdução 

A exploração e o processamento industrial de madeira é 

uma das principais atividades econômicas na Amazônia 

brasileira. No entanto, no caso específico de Roraima, não 

há plantios silviculturais comerciais significativos e a 

maioria da reposição florestal realizada pelas indústrias é 

pelo uso de espécies exóticas de rápido crescimento. O 

cedro doce (Pachira quinata (Jacq.) W.S Alverson) é uma 

importante espécie madeirável que ocorre naturalmente 

desde Honduras até Roraima (ARCO-VERDE, 2002). Com 

exceção do Brasil, nos outros países de ocorrência, 

investimentos em pesquisas silviculturais com a espécie 

são realizados desde a década de 50 (CORDERO e 

BOSHIER, 2003). No entanto, apesar do grande número 

de estudos realizados com o cedro doce, informações 

relacionadas à biologia reprodutiva e à variabilidade 

morfológica das plantas são escassas. Sendo assim, o 

objetivo do presente estudo foi avaliar a taxa de 

florescimento de plantas jovens de cedro doce cultivadas 

em Roraima, bem como avaliar características 

morfológicas das sementes de sete plantas. 

Material e Métodos 

Os dados obtidos no presente estudo foram coletados em 

uma área experimental destinada à produção de sementes 

de cedro doce, instalada em setembro de 2008, em área 

de floresta alterada, pertencente a Embrapa Roraima e 

localizada no município de Mucajaí - RR. Um total de 484 

mudas provenientes de quatro procedências de cedro 

doce (Alto Alegre, Bonfim, Mucajaí, Normandia), plantadas 

em espaçamento de 3 m x 2 m, foi avaliado. Cada 

procedência foi representada por um número diferenciado 

de mudas (Alto Alegre: 92; Bonfim: 124; Mucajaí: 168; 

Normandia: 100). Entre os meses de fevereiro e abril de 

2013, as plantas foram monitoradas para obtenção da 

porcentagem de florescimento em cada procedência. Um 

total de 70 sementes, as quais foram aleatoriamente 

coletadas de sete plantas, independente da procedência, 

foram avaliadas quanto às seguintes características: 

comprimento (mm), largura (mm), espessura (mm), forma, 

coloração primária (cor predominante da semente) e 

coloração secundária (cor que ocorre em menor 

intensidade) da semente. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise estatística descritiva, utilizando-se 

para isso o Programa GENES (CRUZ, 2006). 

Resultados e Discussão 

O conhecimento do florescimento entre indivíduos ou 

populações é importante na orientação de programas de 

manejo e melhoramento genético. No presente estudo, as 

diferenças de porcentagem de florescimento de plantas de 

cedro doce entre as diferentes procedências foram 

pequenas, variando entre 8,06 % a 9,78 % (Bonfim e Alto 

Alegre, respectivamente). Nas procedências de Normandia 

e Mucajaí, as taxas de florescimento foram 9,00% e 

8,33%, respectivamente. Estas taxas foram baixas, o que 

deve ter sido consequência da reduzida idade das plantas 

(cinco anos). Em relação às características morfológicas, 

os valores médios do comprimento, da espessura e da 

largura da semente foram 5,16, 3,99 e 4,20 mm, 

respectivamente. Os valores mínimos e máximos foram 

4,35 e 5,93 mm para o comprimento, 3,49 e 4,52 mm para 

a largura, e 3,62 e 4,99 mm para a espessura. Os 

coeficientes de variação para estas características foram 

7,19, 5,18 e 6,77% respectivamente, indicando que os 

valores das mesmas não apresentaram grandes 

variações. A forma da semente se dividiu entre 

arredondada e elipsoide. A coloração primária variou de 

marrom claro a marrom escuro, com predominância de 

marrom médio (55,22 %) e marrom escuro (29,85 %). Por 

último, a coloração secundária das sementes variou de 

esbranquiçada a marrom escuro, com predominância de 

sementes apresentando aquela primeira coloração (43,86 

%).  

Conclusões 

A taxa de florescimento observada em plantas jovens de 

cedro doce é reduzida, sendo necessário o monitoramento 

em idades mais avançadas.  

As sementes apresentaram tamanho (comprimento, 

largura e espessura) pouco variável, mas diferiram nos 

padrões de forma e coloração. 
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Introdução 
O cedro doce (Pachira quinata) tem sido amplamente 
explorado como madeira, algumas vezes de forma 
extrativista, tendo exploração indiscriminada. Esta alta 
procura, ocorre pela ótima qualidade da mesma e por ser 
uma espécie arbórea (Kemp et al., 1976). Tendo em vista 
sua importância econômica, investigações a respeito da 
luz e sua relação com a fotossíntese é fundamental para 
avaliação do potencial de crescimento, que está 
associada, entre outros fatores aos teores de clorofila 
foliar. A planta com alto teor de clorofila é capaz de atingir 
taxas fotossintéticas elevadas, pelo seu valor potencial de 
capacitação (Chapelle & Kim, 1992). A clorofila a (Chl a) 
está presente em organismos que realizam fotossíntese 
oxigênica. A Chl a é o pigmento utilizado para realizar a 
fotoquímica, enquanto que os demais pigmentos auxiliam 
na absorção de luz e na transferência da energia radiante 
para os centros de reação, sendo assim chamados de 
pigmentos acessórios. Os principais pigmentos acessórios 
também incluem outros tipos de clorofilas: Chl b, presente 
em vegetais superiores, algas verdes e algumas bactérias 
(Chapelle & Kim, 1992). O trabalho foi realizado com o 
objetivo de quantificar os teores de clorofilas a e b e o 
crescimento na altura de mudas de cedro doce em 
resposta a substratos e solução nutritiva. 

Materia e Métodos 
O experimento foi conduzido no período de julho a 
setembro de 2013 no setor de Fruticultura da Embrapa 
Roraima, Boa Vista-RR em viveiro com sombrite 50%. O 
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado em esquema fatorial, com quatro substratos 
(areia; solo; areia + solo (1:1); areia + solo + casca de 
ouriço da castanha do Brasil triturada (1:1:1), com e sem 
aplicação semanal de solução nutritiva proposta por 
Furlani (1999), e 10 repetições. Aos 40 (Agosto 22) e 55 
(Setembro 06) dias, após transplante das mudas de cedro 
doce para sacos plásticos de dois L, foram quantificados 
os teores de clorofila a e b (μg L-

1
) em folhas 

completamente expandidas, as mais próximas do ápice, 
com leituras realizadas entre as 9 e 10 horas, utilizando o 
medidor portátil de clorofila SPAD-502. E realizada a 
medição da altura das plantas com régua. Os dados 
obtidos foram analisados utilizando planilha Excel com 
auxilio do SISVAR (Ferreira, 2011). 

Resultados e Discussão 
As maiores médias dos teores de clorofila a e b foram 
obtidas nos tratamentos com adição de solução nutritiva, 
sem apresentar diferenças entre substratos. Enquanto o 
TTCS 1 apresentou maior incremento numérico de teores 
de clorofilas a e b, o TT 2 apresentou maior incremento 
numérico negativo de clorofilas a (-3,4 μg L

-1
) e b (-0,7 μg 

L
-1

) (Tabela 1). O substrato areia apresentou menor altura 
de plantas com ou sem aplicação de solução nutritiva. 

 
Tabela 1. Teores foliares de clorofilas a e b (μg L

-1
) no 

crescimento inicial de mudas de cedro doce com e sem 
adição de solução nutritiva e submetidas a diferentes 
substratos, avaliadas em dois períodos (40 e 55 dias) 
mantidas em 50% de luminosidade. Boa Vista- RR 

 
Teores de clorofila a e b (μg L

-1
) 

 
Incremento 

  Agosto Setembro   Numérico          (%) 
Testemunha 

TT
*
  a         b          a          b   a  b Altura 

1 18,8 2,4 18,3 2,4 -0,5  0,0 10,8b 

2 21,3 3,2 17,9 2,5 -3,4 -0,7 48,1a 

3 20,3 2,8 18,8 2,7 -1,4 -0,1 26,0a 

4 20,3 2,8 23,1 3,2 2,8  0,4 32,9a 

Com Solução Nutritiva 

TTCS
*
  a   b    a  b  a  b Altura 

1
**
 26,0 4,4 31,3 5,9 5,3 1,6 61,3b 

2 29,0 5,7 32,0 6,2 3,0 0,4 105,9a 

3 29,2 5,6 30,6 6,2 1,4 0,5 94,3a 

4 27,0 5,0 29,7 5,5 2,8 0,5 74,3a 
*
TT= testemunha; TTCS= tratamento com solução nutritiva; 

**
1=areia; 

2=solo; 3=areia + solo (1:1); 4=areia + solo + casca de ouriço da 

castanha do Brasil (1:1:1). 

O aumento superior do teor de clorofilas a e b  

possivelmente, esteja associado ao fato de o N ser 

acumulado nas células epidérmicas da parte aérea, 

melhorando o angulo de abertura das folhas tornando-as 

mais eretas, diminuindo o auto sombreamento e 

favorecendo melhor aproveitamento da luz. Outro fator 

importante pode ser o maior desenvolvimento de "grana" 

em cloroplastos, local onde se encontra o complexo a/b-

proteína (Mebrahtu & Havolver, 1991). 

Conclusões 
Os substratos e a solução nutritiva influenciam nos teores 

de clorofila a e b nas folhas e no crescimento em altura do 

cedro doce. 
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Palavras-chave: Controle químico, Raoiella indica, coqueiro.

Introdução 

O ácaro-vermelho-das-palmeiras, Raoiella indica Hirst 

(Acari: Tenuipalpidae) originário da Índia (Hist 1924), é 

uma praga de coqueiro na Ásia e oriente Médio. 

Recentemente, foi introduzida nas Américas, se 

dispersando para vários países. No novo mundo, expandiu 

sua gama de hospedeiros e tem causado grandes perdas 

aos produtores de coco e banana. No Brasil, R. indica 

encontra-se restringe a região norte do país, nos estados 

de Roraima (Navia et al. 2011), e Amazonas (Rodrigues & 

Antony 2011). As perspectivas atuais de controle de R. 

indica no novo mundo indicam a utilização de acaricidas e 

manejo de seus inimigos naturais. Portanto, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a toxicidade de dois acaricidas, 

em condições de laboratório, sobre ovos de R. indica. 

Material e Métodos 

Os experimentos foram realizados de Junho a Agosto de 

2013 no laboratório de Entomologia da EMBRAPA-RR. Os 

inseticidas testados foram Espiromesifeno e Hexythiazox, 

com sete concentrações: 0; 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000 mg 

de ingrediente ativo por litro de água, e cada diluição 

contou com seis repetições. No dia anterior a imersão dos 

ovos de R. indica na calda acaricida, fêmeas adultas foram 

transferidas para um disco de 3 cm² de folhas de palmeira 

para a ovoposição. Após 24 horas, as fêmeas foram 

retiradas e em cada disco (repetição) foram deixados 10 

ovos. Os discos de folha foram foi imersos por dez 

segundos nas respectivas concentrações do acaricida e, 

em seguida deixados ao ambiente para secar. Em 

seguinda, cada disco foi colocado sobre um papel de filtro, 

espuma de polietileno e uma bandeja de plástico 14 cm de 

diâmetro cada. A espuma foi saturada com água destilada. 

As arenas foram mantidas em câmara climatizada (27 ± 

1°C, 70 ± 5% de umidade relativa do ar e fotofase de 12h). 

A mortalidade foi avaliada a cada 24h, contando-se o 

número total de ovos de R.indica vivos e mortos, até a 

eclosão ou morte de todos os ovos da testemunha. 

Resultados e Discussão 

A CL50, dos acaricidas Espiromesifeno e Hexythiazox para 

ovos de R. indica, foi de 1,52 e 0,27 mg/l, respectivamente. 

Isso indica que Hexythiazox é mais tóxico para ovos de 

R.indica. A CL90 para estes acaricidas foi 14,41 e 2,3 mg/l, 

respectivamente (Figura 1). Testes em laboratório para 

avaliar a eficiência destes acaricidas no controle de 

fêmeas adultas de R. indica foram realizados por Assis et 

al. (2013) em Roraima. Estes autores verificaram que as  

CLs para fêmeas adultas para o Espiromesifeno e 

Hexythiazox foram maiores que para ovos (21,52 e 10,56 

mg/l, respectivamente) e as CL90 (18292,62 e 8403,79 

mg/l). Isso mostra que a toxicidade dos acaricidas para 

adultos de R.indica é mais que suficiente para matar os 

ovos deste ácaro. 

Figura 1. Curvas de concentração dos acaricidas 
Espiromesifeno e Hexythiazox de toxicidade a ovos de R. 
indica. 

Conclusões 

Considerando as CL50 dos dois ingredientes ativo, o 

acaricida Hexythiazox em laboratório apresentou uma 

toxicidade maior para ovos e fêmeas de R. indica, portanto 

seria o mais recomendado para o registo junto ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento. 
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Introdução 

Construindo por meio de experimentações com linguagens 
utilizadas no cinema e no telejornalismo, como por 
exemplo, as matérias produzidas para o globo repórter; 
pretendemos propor uma estética áudio visual às vídeo 
reportagens. Para tanto produzimos um material sobre a 
preservação do Rio Branco e sua importância como 
patrimônio histórico de Roraima. Pois, além da poluição, o 
rio Branco possui em sua extensão as Corredeiras do 
Bem-Querer, que é alvo da construção de uma hidrelétrica. 
O rio Branco se estende por quase todo território 
roraimense, dando subsídios a comunidades indígenas e a 
famílias ribeirinhas, seja por meio da pesca: como recurso 
para alimentação, utilização no comércio ou como 
entretenimento para aqueles que se banham nas águas 
deste rio. 
Um dos desafios do século XXI é implantar o modelo de 
políticas de preservação do patrimônio, para que a partir 
daí seja possível trabalhar a prática de conceitos, visando 
a preservação dos bens sociais, com objetivo de conservar 
e dar valor a identidade cultural de cada povo. 
Nossa intenção é gerar uma reflexão nas pessoas em 
relação às ações positivas ou negativas, envolvendo o rio 
Branco, que podem gerar impactos ambientais e 
consequentemente sociais. Por isso esse vídeo 
reportagem tem como objetivo contribuir para conscientizar 
a população acerca da importância do rio Branco enquanto 
patrimônio histórico.  

Material e Métodos 

Inicialmente, foram necessárias discussões no grupo para 
delimitar o assunto que seria tratado, desta forma, foi 
decidido que abordaríamos sobre a impotência do rio 
Branco como patrimônio histórico de Roraima. 
Primeiramente, foram feitas entrevistas sobre patrimônio 
histórico com fontes especializadas no assunto. 
Posteriormente, selecionados moradores e ribeirinhos da 
região beira rio para abordar o quão é necessário o rio na 
vida deles. A intenção foi buscar entrevistas que 
pudessem transcorrer como diálogos, para que de forma 
natural os indivíduos pudessem expor seus pensamentos. 
O vídeo foi desenvolvido com depoimentos de pessoas 
ligadas a proposta do tema, que envolve patrimônio, rio 
Branco e Roraima. Durante a captação destas imagens 
foram respeitados os fatores de enquadramento, tipos de 
planos (geral, americano, closed), ângulos de filmagem e 
movimentos de câmera. 

Durante a reportagem são exibidas entrevistas produzidas 

e imagens produzidas pelos alunos, há também filmagens 

inéditas produzidas pelo cineasta português, Silvino 

Santos, que viveu no amazonas no início do século XX. 

Além de fotos antigas, às margens do rio Branco, que 

retratam como era Roraima. 

Resultados e Discussão 

O processo de produção do vídeo reportagem durou cerca 
de seis meses até chegar ao produto final. Ao decorrer 
enfrentamos inúmeras dificuldades, inicialmente em 
relação ao material técnico disponível, pois o Curso de 
Comunicação da UFRR não dispunha de nenhum tipo de 
equipamento para produção áudio visual. Mesmo assim, o 
árduo caminho percorrido garantiu um resultado 
satisfatório. Para construção do vídeo foi necessário 
estabelecer o processo de coleta de dados, de captação, 
produção e edição das imagens. Organizar a inserção dos 
depoimentos junto às imagens de apoio que entrariam na 
reportagem. Adicionar e editar de modo a ficarem 
dispostas numa linha sequencial, para que as entrevistas 
se encaixem. 

Conclusões 

O vídeo reportagem produzido permitiu a interação com a 
área do conhecimento do curso de Comunicação Social, 
possibilitou trabalhar a interdisciplinaridade com temas 
relacionados à sociologia, antropologia e patrimônio, sobre 
a importância do rio Branco tão rico em histórias e mitos. 
Experimentar o envolvimento da linguagem 
cinematográfica na produção jornalística e desse 
experimento criar um possível estilo profissional.  
Ao ter consciência dos conhecimentos absorvidos no 
campo (empírico), foi possível transformá-los em 
científicos. A partir daí levar informações sobre o rio 
Branco como um patrimônio histórico de Roraima e buscar 
educar a comunidade, sobre a preservação do meio 
ambiente e salientar como isto pode ser positivo para 
todos. O jornalista, por sua vez precisa se firmar através 
de suas produções. Enquanto futuros jornalistas buscamos 
neste vídeo reportagem priorizar aspectos sociais, para 
que o assunto tenha mais relevância, encaminhando 
dados verídicos à população. Essa busca pelo acerto nos 
trabalhos e pelo conhecimento ocorre nos hábitos diários 
do jornalista, para uma melhor conduta enquanto 
profissional e cidadão do mundo. 
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Introdução 

Um dos problemas mais relevantes em estudos 

fitossociológicos é o fato de a maioria das plantas 

amostradas estarem sem flores e/ou frutos (PHILLIPS & 

MILLER, 2002). Estudos recentes (OBERMÜLLER et al., 

2011; ANDRÉS-HERNÁNDEZ et al., 2012) têm 

demonstrado o valor de características vegetativas para a 

identificação das espécies. O estudo teve como objetivo 

geral realizar estudos taxonômicos com as espécies de 

Protium ocorrentes nas florestas de terra firme da grade 

PPBio localizada no PARNA Viruá em Caracaraí, 

buscando contribuir para o conhecimento e a conservação 

da diversidade florística do estado de Roraima. 

Material e Métodos 

Área de Estudo: O estudo foi realizado dentro de uma 

grade do Programa de Pesquisa em Biodiversidade – 

PPBio Amazônia (www.ppbio.inpa.gov.br) localizada no 

Parque Nacional do Viruá (PARNA Viruá) situado na região 

centro-sul do estado de Roraima, no município de 

Caracaraí   oorde  d s 01°46’34’’ N; 61°02’06’’ O). A 

grade do PPBio é formada por um sistema  de trilhas, 

orientadas na direção N-S e L-O, que cobrem uma área de 

25 km
2
. Esse sistema de trilhas delimita 30 subunidades 

de 1 × 1 km
2
. Em cada uma destas áreas está instalada 

uma parcela permanente com uma linha central de 250 m 

de comprimento, que segue a curva de nível do terreno. 

 

Coleta de Dados: A coleta de material botânico foi 

realizada entre novembro de 2012 e janeiro de 2013. 

Foram coletados ao menos 10 indivíduos para cada 

espécie dentro da grade PPBio do sítio Viruá com DAP ≥ 

10 cm por apresentarem características dendrológicas 

mais definidas e consistentes. Os dados dendrológicos 

foram coletados sistematicamente (forma do fuste, tipo de 

ritidoma, presença e tipo de sapopema, cor e odor da 

resina, casca interna) para cada indivíduo analisado.  

Foram selecionados 21 caracteres da arquitetura foliar 

analisados juntamente com os seus estados de caráter 

(figura 2). Os indivíduos encontrados em estado fértil 

foram herborizados e depositados na coleção do herbário 

da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Todo o 

desenvolvimento do trabalho foi realizado principalmente 

na sede da Embrapa – RR, dentro do núcleo Florestal 

(Laboratório de Floresta e Agrofloresta) e também nas 

instalações do herbário da UFRR.  

Resultados e Discussão 

A área de estudo apresentou um total de oito espécies 

para o gênero Protium conforme mostra a Figura 1. 

Destas, seis foram identificadas até o nível específico e 

duas apenas morfoespeciadas. Foram verificados três  

 

novos registros de ocorrência (Protium crassipetalum 

Cuatrec., P. spruceanum (Benth.) Engl., P. unifoliolatum 

Engl.) para o estado de Roraima, de acordo com DALY 

(2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espécies e morfoespécies identificadas nas 

florestas de terra firme da grade PPBio no PARNA Viruá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Protium unifoliolatum - A. Setas brancas 

indicam margem serrada do folíolo. Protium tenuifolium - 

B. Seta preta indicando o ápice acuminado do folíolo. 

Conclusões 

O uso de caracteres vegetativos para a diferenciação das 

espécies de Protium da área de estudo foi satisfatório, 

possibilitando a identificação de oito espécies, destas seis 

a nível específico. As espécies Protium crassipetalum, P. 

spruceanum e P. unifoliolatum representam novos 

registros para o estado de Roraima. 
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Introdução 

A liteira é definida como uma camada orgânica formada 
por material vegetal morto que caiu ou foi removido das 
plantas (IPCC, 2006). A produção de liteira é um processo 
natural no qual partes lenhosas (galhos) e não-lenhosas 
(folhas, frutos e flores) secam e caem no chão. A liteira 
pode ser classificada em fina ou grossa, dependendo do 
diâmetro das partes lenhosas. A liteira fina compreende 
principalmente as folhas, os galhos com o diâmetro até 2 
cm, frutos, flores, raízes, sementes e resíduos de animais. 
A liteira pode influenciar alterações no ambiente físico, 
como alterações na disponibilidade de nutrientes, na 
temperatura do solo e na disponibilidade de luz, além de 
ser um importante fator no entendimento da ciclagem de 
nutrientes em ecossistemas florestais (VASCONCELOS e 
LUIZÃO 2004). O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito 
de um gradiente de textura e fertilidade do solo na 
produção total e das diferentes frações (folhas, galhos, 
flores, frutos/sementes) da liteira fina. 

Material e Métodos 

O estudo foi desenvolvido no Parque Nacional do Viruá 

(Caracaraí, RR), em 15 parcelas permanentes mantidas 

pelo Programa de Pesquisas em Biodiversidade (PPBio). 

Em cada parcela, foram instalados 5 coletores com área 

de 0,25 m². Os coletores foram monitorados em intervalos 

quinzenais, no período de fevereiro de 2012 a março de 

2013. Em cada coleta, toda a liteira fina presente no 

coletor foi retirada e encaminhada ao laboratório para ser 

seca em estufa a 60°C, até peso constante. Depois de 

seco, o material foi separado em folhas, galhos, 

frutos/sementes e flores e pesado. A produção total de 

liteira fina nas 15 parcelas permanentes da grade do 

PPBio foi representada pelo somatório da produção dos 

cincos coletores de cada parcela selecionada. Para avaliar 

o efeito de um gradiente de textura e fertilidade do solo na 

produção de liteira fina foi utilizada uma análise de 

regressão simples. A textura do solo foi representada pela 

porcentagem de argila e a fertilidade pela soma de bases 

(Ca+K+Mg). 

Resultados e Discussão 

A produção total de liteira fina no período de 13 meses 

variou de 5,86 a 12,1 t/ha/ano, com média de 8,83 (±1,64) 

t/ha/ano, A fração foliar contribuiu com 66,55% da 

produção total, seguida por galhos (21,94%), frutos 

(6,32%), flores (2,96%) e material não identificado (2,23%). 

Não houve uma relação significativa entre a produção total 

de liteira fina e a textura do solo (r² =  0.08; p = 0.92) ou a 

fertilidade do solo (r² = 0.07; p = 0.18). Também não foi 

observado efeito da textura e da fertilidade do solo na 

produção das diferentes frações da liteira. Não existe 

concenso sobre o efeito do solo na produção de liteira fina. 

Paoli e Curran (2007) observaram uma relação positiva 

entre produção de liteira fina e a fertilidade do solo, 

representada, principalmente, pela concentração fósforo 

(P) extraível. Aragão et al. (2009), estudando  10 áreas de 

floresta na Amazonia também observaram uma relação 

entre a produção de liteira fina e a fertilidade do solo. Por 

outro lado, Chave et al. (2010), estudando diferentes tipo 

de vegetação nos neotrópicos, não observaram relação 

entre produção de liteira fina e o tipo de solo, exceto em 

solos muito pobres (solos de areia branca) onde a 

deposição de liteira fina foi inferior. 

Conclusões 

A textura (% de argila) e a fertilidade do solo (soma de 
bases) não afetaram a produção de liteira fina em uma 
área de contato campinarana-floresta ombrófila. 
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Introdução 

O cultivo do tomate (Solanum lycopersicum L.) é 
bastante difundido em todo o mundo. Entretanto, nos 
últimos anos a cultura vem sofrendo em sua cadeia 
produtiva uma redução da oferta do produto e elevação de 
preços, principalmente devido à alta susceptibilidade ao 
ataque de pragas e doenças, sendo uma das principais 
causas de perdas na produção (LOPES, 1994).   

A murcha bacteriana do tomateiro, causada pela 
bactéria Ralstonia solanacearum (Rs) é a doença mais 
importante do tomateiro na Região Norte do Brasil, onde é 
fator limitante à produção. Em Roraima, a doença têm 
causado perdas de até 100% na produção de tomate e as 
alternativas de manejo adotadas pelos produtores da 
região têm sido ineficientes. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a resistência e/ou tolerância, bem como 
produtividade de oito genótipos de tomate, cultivados em 
solo naturalmente infestado com Rs, de forma a 
determinar a viabilidade destes para produção de tomate 
em Roraima.  

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido de março a julho de 
2012, adotando-se o delineamento de blocos casualizados, 
com oito tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos 
corresponderam a oito genótipos de tomateiro, sendo 
estes considerados da seguinte forma: Santa Clara 5800 
(T1); Hawaii 7996 (T2); Híbrido 1 (T3); Híbrido 2 (T4) 
Híbrido 3 (T5) Híbrido 4 (T6) Híbrido 5 (T7) e Híbrido 6 
(T8). As mudas foram transplantadas para área com solo 
infestado por Rs no município de Alto Alegre-RR, 18 dias 
após a semeadura. A incidência de plantas com murcha 
bacteriana foi avaliada semanalmente até a produção dos 
frutos, via contagem de plantas apresentando sintomas da 
doença. No período de maturação, os frutos foram 
colhidos para avaliação dos componentes de produção, 
determinando-se: Número total de frutos por planta 
(NTFP); Número de frutos comerciais por planta (NFCP) e 
massa fresca de frutos por planta em kg/tratamento 
(MFFP). Os dados de incidência máxima (Ymax, %), da 
área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) e 
de produtividade, foram submetidos à ANOVA e as médias 
comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade 
utilizando-se o software Statistical Analysis System versão 
9.0. A taxa r de progresso foi comparada pelo intervalo de 
confiança.  

 
 
 
 
 
 
 

Resultados e Discussão 

Plantas de tomateiro cv. Santa Clara (T1) 
apresentaram sintomas de murcha bacteriana 10 dias 
após o transplante, com valores iniciais (Y0) de 
incidência da doença em torno de 26%, demonstrando 
sua alta suscetibilidade à doença. O melhor modelo 
matemático que se ajustou aos dados de progresso da 

doença foi o logístico. Ao analisar a taxa de 

progresso da doença r observou-se que o T2 foi o 

que apresentou a maior taxa de progresso da 

doença, ou seja, foi o que apresentou a velocidade 

da doença de forma mais rápida ao longo do tempo. 
Os valores de r e Ymax para o T3 foram menores que 
para os demais tratamentos. Os tratamentos T4, T5 e 
T6 apresentaram baixos valores de AACPD.  

Conclusões 

As cultivares de tomateiro cv. Santa clara 5800 e 
cv. Hawaii 7996 não apresentaram produção 
satisfatória quando cultivadas em solos naturalmente 
infestado com Ralstonia solanacearum no município de 
Alto Alegre em Roraima. 

Embora os híbridos (T4, T5 e T6) que não foram 
lançados no mercado, tenham sido afetados pela 
doença com incidência em torno de 30%, estes 
apresentam boa tolerância à murcha bacteriana do 
tomateiro. Assim, tais genótipos apresentam potencial 
para serem utilizados em programas de melhoramento 
genético para torná-los mais produtivos em áreas 
naturalmente infestadas por Ralstonia solanacearum.  
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