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A Arte De Contar Histórias: Um Experimento Metodólogico No Ensino E Aprendizagem Da 
Linguística Com Crianças Do Ensino Fundamental 

NOGUEIRA LIMA, Alessandra1* 

1Estacio Atual. alessandranoglima@gmail.com 

Palavras Chave: ler, escrever, sonhar, fantasiar, realizar. 
 
INTRODUÇÃO 
A linguagem oral e escrita está presente na evolução do 
Homem desde os primórdios. Nas culturas letradas as 
crianças demonstram interesse pelo código representativo 
dos sinais sonoros e fazem inferências sobre a função e o 
significado da escrita.  
Levar a criança a ter contato com diversos tipos de textos 
já na primeira etapa da Educação Básica permite o 
desenvolvimento de habilidades referentes à leitura, 
interpretação, bem como, a autonomia da linguagem 
escrita. Nessa perspectiva, a arte de contar histórias, pode 
constituir-se em uma alternativa, pois, desperta nas 
crianças a percepção de elementos presentes na 
linguagem oral, além de propiciar a identificação emotiva 
com os personagens, estimulando-as na prática da leitura. 
Contar histórias é revelar segredos. É uma arte que pode 
ser aprendida, uma vez que, seduz o ouvinte e convida-o a 
se apaixonar pelo livro, pela história, e, consequentemente 
pela leitura. O que nos permite afirmar que a arte de contar 
história traz amplos benefícios para a criança durante o seu 
processo de formação, uma vez que, exerce influências 
positivas nos ouvintes, incentivando o hábito da leitura. 
Nas escolas é comum perceber alunos com dificuldades de 
leitura, interpretação e escrita dos variados gêneros 
textuais e literários. Com base nesse problema, esse 
trabalho visa, através do relato de experiência, demonstrar 
que a arte de contar histórias, pode ser utilizada para 
ajudar os alunos com dificuldades de aprendizagem no que 
tange à leitura, interpretação e escrita. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Muitas são as metodologias utilizadas pelo sistema de 
ensino para desenvolver hábitos de leitura e escrita dentro 
da sala de aula. Apesar de ter como vantagem o 
aprimoramento da coordenação motora, uma metodologia 
muito comum, a de copiar do quadro, pode não ser 
considerado o método mais eficaz, porque ao copiar o que 
está sendo escrito no quadro pelo professor, o aluno não 
está passando pelo processo de criação ou de estimulação 
do pensamento e do aprendizado das regras de leitura e 
escrita.  
Visando estimular os alunos a adquirir o hábito da leitura e 
de interpretação, bem como, o de escrever foi realizado o 
projeto A arte de ler, escrever e contar histórias, no período 
de 2009, junto aos alunos da Escola Municipal Maria 
Gertrudes Mota de Lima. Trabalho realizado duas vezes 
por semana para cada turma da escola, com a carga 
horária de 90 (noventa) minutos por seção. Uma ação 
realizada pelo Mais Educação - projeto da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura – SMEC, onde 6 (seis) 
professores tinham como iniciativa, elaborar e executar 
seus projetos em um período de seis meses nas escolas 

selecionadas, fazendo um rotação, para que fossem 
aplicados todos os projetos nas determinadas escolas. 
Desenvolveu-se através de um levantamento dos 
conhecimentos prévios dos alunos como também, através 
da pesquisa sobre os vários tipos de textos literários, com a 
realização de debates sobre a pesquisa, em grupo, para 
incentivo e registro com suas palavras dos textos lidos. Foi 
realizada uma pesquisa sobre os tipos de textos preferidos 
e confeccionado um livro com estes textos 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Através do incentivo integral aos alunos, principalmente 
aqueles com dificuldades para desempenhar as atividades, 
os mesmos adquiriram um excelente desenvolvimento 
cognitivo. Relacionado à participação e integração das 
crianças, foi diagnosticado o total envolvimento, até mesmo 
dos alunos que inicialmente possuíam certos aspectos de 
aprendizado que os impediam de se integrar e participar 
com êxito das práticas de leitura.  
A proposta de envolver os alunos com a prática da leitura 
foi bem sucedida. Puderam-se confirmar mudanças de 
cunho positivo no relacionamento dos alunos, tanto entre si 
quanto com os idealizadores do projeto o respeito mútuo foi 
plausível, além da dedicação e uma iniciativa própria que 
ao serem estimuladas se destacaram durante as 
atividades. 

 
CONCLUSÕES 
No decorrer das atividades realizadas com a proposta do 
projeto e através das pesquisas deste artigo, o objetivo dos 
pesquisadores e idealizadores foi alcançado. A proposta, 
que não era tornar os alunos verdadeiros contadores de 
histórias, mas sim, desenvolver habilidades a partir da 
troca de idéias, de experiências e conhecimentos, e ainda, 
resgatar valores morais e éticos, sucedeu-se com êxito. 
Foram desenvolvidas habilidades de expressão oral, 
escrita, auditiva, visual, corporal, motora, espacial, 
temporal, de raciocínio e criatividade. De maneira que, as 
crianças, os orientadores e realizadores reconheceram que 
o ser, vive com alegria, verdades, sonhos, dentro de limites 
e com disciplina 
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A assimilação de conceitos de química do carbono por meio do uso da tecnologia 3D na 
terceira série do ensino médio da Escola Estadual José de Alencar, Rorainópolis 
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INTRODUÇÃO 
O estudo de química orgânica, nos diferentes níveis de 
educação, tem grande importância devido a suas inúmeras 
substâncias que contém o carbono em sua estrutura com 
uma infinidade de aplicações. Os compostos orgânicos 
estão presentes na origem da vida e são essenciais para 
sua manutenção, pois estão presentes na constituição dos 
organismos vivos, na alimentação, vestuário, 
medicamentos, construção de casas e meios de 
transporte, entre tantos outros (NUNES, 2002). Contudo, 
os estudantes do ensino médio não veem nenhuma 
relação da química que aprendem na escola com suas 
vidas nem com a sociedade, e apresentam muita 
dificuldade em representar as moléculas orgânicas 
presentes em produtos de higiene e limpeza, agrotóxicos, 
as fibras sintéticas de suas roupas, entre outros.   
Este trabalho resultou de um projeto de intervenção da 
disciplina de Prática Profissional IV e teve como objetivo 
principal, propiciar ao aluno um maior entendimento em 
relação à química orgânica, por meio do uso da tecnologia 
3D, na terceira série do ensino médio na Escola Estadual 
José de Alencar. Devido às dificuldades em desenhar a 
molécula com a nomenclatura, surgiu-se a importância de 
intervir na metodologia aplicada pelo professor, para ajudar 
os alunos a compreender o conteúdo de forma significativa, 
levando em conta a minha experiência de vida como aluno 
de nível médio. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto foi desenvolvido na Escola Estadual José de 
Alencar, na turma do 3º ano “A EJA”, no turno vespertino, 
no 2º bimestre de 2015, no conteúdo de química orgânica, 
especificamente, no estudo de cadeias carbônicas do 
petróleo. Participaram da atividade 19 estudantes. 
Inicialmente foi realizada a observação das aulas de 
química orgânica, para avaliar que projeto de intervenção 
poderia ser proposto. Após identificar que os estudantes 
tinham dificuldade em assimilar o conteúdo de química 
orgânica e montar as estruturas das moléculas orgânicas. 
Assim, propôs-se estimular a aprendizagem destes alunos 
abordando o tema a química do petróleo através de vídeos 
e o uso do software educativo ACD/ ChemSketch 
Freeware, disponibilizado gratuitamente na plataforma do 
MEC que permitam o aluno desenhar e visualizar a 
molécula em 3D. Além disso, foi aplicado uma avaliação 
inicial com 5 questões e, uma final contendo 7 questões, 
todas fechadas, para avaliar a atividade e o aprendizado 
dos estudantes. O questionário final foi aplicado 3 semanas 
após a aula com o software. Todas as etapas do projeto, 
que teve duração de quatro semanas, foi realizado com o 
aval do professor regente da sala. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente os alunos responderam ao questionário inicial 
que continha 5 questões que continham as seguintes 
perguntas: o que é Química Orgânica; o que é o elemento 
Carbono; o que é isotopia?; quais são os isótopos do 
Carbono e, qual é o principal elemento químico presente no 
Petróleo? Avaliando as respostas, dentre os 19 alunos, 
apenas 1 errou todas as 5 questões. Na primeira e 
segunda questão 11 estudantes responderam 
corretamente. Na terceira, quarta e quinta questão, 
responderam corretamente 5, 6 e 4 estudantes, 
respectivamente. 
No decorrer do vídeo (www.youtube.com/quimica-organica-
(quimica-do-carbono), os alunos comentavam sempre, uns 
diziam que tinham muitas dúvidas, mas depois de terem 
visto esse vídeo, já conseguiria responder a avaliação do 
bimestre com facilidade. Na aula seguinte foi apresentado 
aos alunos o aplicativo ACD/ ChemSketch Freeware. Os 
alunos ficaram muito surpresos a cada molécula que era 
desenhada e como ficava a estrutura da mesma, pois 
segundo eles seria muito bom entender melhor a estrutura 
das moléculas. Fora solicitado aos estudantes que além de 
desenhar a molécula também indicassem a classificação 
da cadeia, o grupo funcional, a função e quantos carbonos 
existia na molécula. Após desenharem no caderno, a 
molécula era escrita no software e estrutura era visualizada 
em 3D, eles ficavam encantados com a beleza e clareza 
com que as moléculas eram apresentadas. 
Os resultados da avaliação aplicada 3 semanas após a 
aula com software, mostrou que mais de 70% dos 
estudantes acertaram todas as questões, que na avaliação 
inicial ficou abaixo de 45%.  
Um aluno relatou que “Na minha concepção, todo e 
qualquer instrumento que facilite a aprendizagem do aluno 
ajuda muito”. Isso mostra a importância de se buscar 
alternativas para estimular o estudante na busca do 
conhecimento. 
 
CONCLUSÕES 
O uso de metodologias que auxiliem o processo de 
aprendizagem deve ser adotado em sala de aula, 
especialmente no ensino de química orgânica. Os 
resultados mostraram que o uso do software educativo 
ACD/ ChemSketch Freeware mostrou-se eficiente na 
compreensão das moléculas de química orgânica e sua 
relação com o cotidiano. 
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A avaliação no ensino de geografia: os instrumentos avaliativos utilizados pelos professores 
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2Professora Orientadora. 
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INTRODUÇÃO 
Segundo Filizola e Kozel (2009, p. 69), é tarefa do ensino 
de Geografia, possibilitar aos alunos “compreender o 
mundo em que vivem, a realidade na qual estão inseridos”, 
proporcionando-lhes referências que lhe permitam agir 
sobre essa realidade. 
Neste contexto, Stefanello (2009) afirma que a avaliação 
no processo ensino-aprendizagem de Geografia é 
contínua, pois implica a elaboração de variados 
mecanismos e instrumentos que possibilite verificar a 
aprendizagem dos alunos e o trabalho desenvolvido pelo 
professor. É diagnóstica por que permite detectar os 
avanços e dificuldades do processo, seja por parte do 
aluno, seja por parte do professor. E, é processual por que 
depende de todo um processo para acontecer e efetivar-se 
Assim sendo, esta pesquisa teve como objetivo conhecer 
os instrumentos avaliativos utilizados pelo professor de 
Geografia na escola para atribuir uma nota ao aluno. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Utilizou-se da pesquisa de campo com abordagem quali-
quantitativa, do tipo exploratória, que se utilizou, dentre 
outros procedimentos, da pesquisa bibliográfica, tendo 
como universo, população e amostra, quatro (4) 
professores de Geografia da Escola Estadual Maria das 
Dores Brasil em Boa Vista/RR, mediante a aplicação de um 
questionário estruturado contendo seis (6) perguntas do 
tipo aberta, semiaberta e fechada, que permitiu elaborar a 
análise e discussão dos resultados de forma descritivo-
interpretativa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos com a pesquisa propiciaram 
compreender que 50% dos professores entrevistados 
entendem que a avaliação é um instrumento para análise 
individual do aluno; 25% acredita que é uma espécie de 
feedback sobre o conteúdo trabalhado e a aprendizagem 
do aluno; e, 25% entende que é um mecanismo para 
avaliar o progresso do aluno. 
100% dos professores afirmaram que os instrumentos 
avaliativos utilizados para atribuir uma nota ao aluno são a 
avaliação escrita, trabalhos em grupos e individuais, como 
seminarios, pesquisas e exercícios. 
50% do professores destacaram que os tipos de avaliação 
adotados se resumem a avaliação processual e contínua e 
50% afirmaram que era a avaliação somativa e contínua. 

Com relação aos critérios avaliativos utilizados para avaliar 
o aluno, 25% afirmou que era o desempenho dos alunos 
nas aulas, enquanto que 75% informou que era a 
participação dos alunos nas aulas, a entrega de trabalhos 
nas datas previstas, assiduidade e pontualidade. 
100% dos professores entrevistados informaram ter total 
conhecimento do que fala a legislação vigente sobre a 
avaliação na escolar. Contudo, quando indagados se na 
hora de avaliar levavam em conta o Projeto Político 
Pedagógico, 100% informou que não faziam isso porque 
não o conheciam, mas cumpriam o que diz a legislação. 
Diante dos resultados obtidos, concluiu-se, apoiando-se em 
Souza e Alves (2007), que a avaliação é uma ferramenta 
imprescindível neste processo. No entanto, o professor 
necessita conhecer melhor este instrumento visando utilizá-
la em favor da aprendizagem do aluno. Afinal, avaliar no 
ensino de Geografia não é nenhuma tarefa impossível. 
Mas, requer saber que concepção de avaliação irá utilizar 
para que cada um dos objetivos propostos em seu Plano 
de Ensino seja alcançado. 
 
CONCLUSÕES 
O estudo proposto possibilitou, mesmo que de forma breve 
e revelando apenas a realidade de uma única escola 
pertencente à rede pública estadual de ensino de Boa 
Vista/RR, conhecer os instrumentos avaliativos utilizados 
pelo professor de Geografia na escola para atribuir uma 
nota ao aluno. Concluiu-se, portanto, que discutir práticas 
avaliativas pensando no alcance de aprendizagens 
significativas, é de grande importância, pois significa refletir 
sobre a própria legitimidade do componente curricular 
Geografia na escola, pensando seu papel social, sua 
caracterização e estruturação, incluindo aí, concepção e 
procedimentos de avaliação. 
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INTRODUÇÃO 
A população mundial enfrenta atualmente diferentes 
problemas ambientais, e entre eles, a grande geração de 
lixo e seu destino final. Desde a revolução industrial até os 
dias atuais, a sociedade tornou-se excessivamente 
consumista e, como consequência, um grande aumento na 
quantidade de resíduos gerados é observado, que na 
maioria das vezes são descartados de forma inadequada. 
De acordo com Oliveira e colaboradores (2012), o impacto 
causado na natureza, devido à produção e destinação de 
lixo, tem levado a sociedade a procurar alternativas para 
minimizar a degradação do nosso ambiente e promover o 
bem-estar da população. Neste sentido, a escola 
desempenha um papel fundamental, considerando que os 
PCN orientam a abordar a temática meio ambiente e 
educação ambiental nas diferentes disciplinas ofertadas no 
currículo escolar. Este trabalho, teve como objetivo abordar 
o conteúdo de mistura utilizando a temática lixo e 
compostagem, com estudantes do segundo ano da EJA, 
da Escola Estadual Carlos Casadio. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Participaram da atividade 28 estudantes do segundo ano, 
turma C, da EJA da Escola Estadual Carlos Casadio. 
Inicialmente foram realizadas algumas perguntas aos 
estudantes para verificar seus conhecimentos prévios 
sobre lixo e o processo de compostagem, incentivando-os 
a participar deste diálogo em sala de aula.  Após, os 
estudantes foram divididos em grupos e aplicou-se uma 
oficina que abordou as seguintes temáticas:  diferença de 
lixo orgânico e inorgânico; separação da mistura com o 
método de catação; conceito de mistura e compostagem e 
por fim, a montagem de composteiras na escola utilizando 
garrafas PET e resíduos orgânicos gerados na escola e 
trazidos pelos estudantes. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na última etapa os alunos realizaram a montagem das 
composteiras. Para execução de tal atividade, foram 
utilizados alguns materiais e ferramentas como, garrafas 
PET do mesmo tamanho que foram cortadas para serem 
encaixadas posteriormente, terra, areia, talos, cascas, 
verduras, frutas, legumes, cascas de ovos, faca e tesoura.   
Dos 28 alunos que participaram da etapa inicial apenas 20 
se envolveram até o final da atividade que durou quatro 
semanas. Todos os envolvidos demonstraram empenho e 
interesse nas atividades propostas. Durante a montagem 
das composteiras, que foi realizada em um espaço aberto 
da escola, verificou-se que os mesmos colocaram em 
prática o que foi aprendido em sala de aula. Ao término da 
construção da composteira, cada aluno ficou responsável 
por levar sua composteira para casa e, trazê-la após vinte 

dias, para discussão das observações realizadas por eles. 
Observou-se também que durante as discussões em 
grupo, os estudantes comentavam que com o 
conhecimento simples é possível colaborar com o meio 
ambiente. 
A realização de atividades de ensino apoiadas em 
iniciativas como essa fortalece a escola no seu papel de 
intermediar as atividades para a produção de materiais e 
espaços que promovam a educação científica e ambiental 
dos estudantes. Apesar da pouca percepção dos 
estudantes nas questões ambientais, o momento nunca foi 
tão propício a essas questões, favorecendo não só o 
ensino de sustentabilidade, mas também o ensino de 
química. 
 
CONCLUSÕES 
Ao final da atividade, verificou- se que é possível abordar 
conteúdos de química, mais especificamente misturas e 
seus métodos de separação, relacionando com o tema 
transversal educação ambiental. Além disso, esta pesquisa 
proporcionou a busca pela compreensão de como trabalhar 
a educação ambiental com a prática de reciclagem do lixo 
orgânico dentro da escola com estudantes da EJA, de 
forma a despertar neste indivíduo o compromisso com o 
cuidado do meio em que vive. 
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INTRODUÇÃO 
A comunicação matemática é de suma importância no 
processo de ensino-aprendizagem. Através desta pesquisa 
questiona-se as dificuldades dos alunos em resolver 
problemas da matemática é em decorrência da 
interpretação de texto? Fazendo uso da comunicação oral 
e escrita os alunos dão sentido ao conhecimento 
matemático. O objetivo geral deste trabalho consiste em 
analisar as dificuldades encontradas pelos alunos na 
comunicação oral e escrita na resolução de problemas da 
matemática, na Escola Severino Cavalcante em Roraima. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Utilizou-se como metodologia e instrumentos de coleta de 
dados, pesquisa de campo, estudo de caso, pesquisa 
bibliográfica, entrevista com o Diretor, com os alunos e 
professores da Escola Estadual Severino Cavalcante, 
usando o método qualitativo para organização das 
informações. Foram analisadas as notas, as dificuldades 
de aprendizagem, a didática, os recursos adotados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os fatores que influenciam de forma negativa no resultado 
do aluno na aprendizagem matemática, estão ligados às 
dificuldades que se apresentam quanto à leitura e 
compreensão dos enunciados das questões, assim como o 
entendimento de ideias através da linguagem escrita e oral. 
Quanto à discussão que tipo de ação poderia ser utilizado 
para melhorar o ensino, constatamos que a comunicação 
oral e escrita é preponderante. 

 
CONCLUSÕES 
Ao término da pesquisa percebeu-se, que, qualquer 
professor, sendo da área de letras ou não, tem o dever de 
desenvolver a capacidade de leitura e escrita dos 
estudantes, para que eles possam raciocinar melhor e 
encontrar os resultados que se espera dentro da sala de 
aula. Para tanto se faz necessário um trabalho mais 
voltado para as situações problema onde o aluno irá 
desenvolver suas habilidades de leitura e escrita, já que 
são fatores preponderantes para que se possa resolver 
qualquer exercício de matemática, bem como se possa 
entender a teoria, que na maioria das vezes foi escrita por 
estudiosos da área que se utiliza de terminologia específica 
da qual os alunos ainda não tomaram ciência. 
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A educação ambiental na educação de jovens e adultos: percepções dos alunos de uma 
escola pública de Boa Vista/RR 
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INTRODUÇÃO 
A crescente preocupação com a qualidade de vida envolve 
o cuidado ambiental, pois a sociedade, por meio da 
evolução cientifica e tecnológica, descobriu que as 
condições ambientais são importantes para a saúde e para 
o seu bem estar. De acordo com Freitas, Santos e Pereira 
(2010) a Educação Ambiental (EA) decorre de uma 
percepção renovada de mundo; uma forma integral de ler a 
realidade e de atuar sobre ela. Estes autores 
complementam que a proposta educativa deve envolver a 
visão de mundo como um todo e, deve estar inserida na 
vida e no cotidiano de todos os indivíduos. De acordo com 
os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Educação 
Ambiental (EA) pode ser formal ou não formal. Quando 
formal, compreende a dimensão ambiental nos diferentes 
níveis e modalidades de ensino, onde as escolas e 
universidades devem ser incentivadas a participar na 
sensibilização da sociedade (BRASIL, 2001). Assim, 
ressalta-se a importância da Educação Ambiental e o papel 
da escola na constituição deste conhecimento, tendo em 
vista que a questão ambiental é um tema transversal, 
conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais. Neste 
sentido, este trabalho teve como objetivo estudar a 
inserção da Educação Ambiental no ensino para jovens e 
adultos em uma Escola Estadual do município de Boa 
Vista/RR, bem como a percepção dos alunos sobre a 
questão ambiental.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a 
pesquisa de campo, para buscar informações sobre o 
objeto de estudo. A presente pesquisa foi realizada com 40 
alunos de faixa etária de 18 a 60 anos, no segundo 
bimestre do ano de 2015 na Escola Estadual Carlo Casadio 
localizada no município de Boa Vista/RR. Para avaliar o 
nível de consciência ambiental dos alunos da referida 
escola aplicou-se um questionário composto de 14 
(quatorze) perguntas fechadas. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As respostas do questionário aplicado mostraram que 73% 
dos alunos afirmam que os professores repassam a 
importância da educação ambiental para formação do 
cidadão ativo na sociedade em que vive. Entretanto, 
percebemos que apenas 48% dos alunos têm o hábito de 
reciclar objetos. Um comportamento que deve ser 
trabalhado em sala de aula, afim de motivar os alunos à 
reciclagem como forma de sensibilizar quanto à 
importância da reciclagem na redução dos impactos 

ambientais. Interessante observar que 45% dos alunos 
preferem que a abordagem em sala de aula sobre a EA 
seja por meio de palestras e 18% preferiram vídeos.   
Os resultados também apontaram que 73% dos alunos 
reconhecem o esforço dos professores em trabalhar 
assuntos ambientais em sala de aula. Entretanto, 45% dos 
alunos afirmam que não houve a preocupação da escola 
em enfatizar no ensino os atuais impactos ambientais. 
Como exemplo, não têm abordado temas atuais como a 
escassez de água em alguns municípios do estado de 
Roraima ou a crise energética que o Brasil vem 
enfrentando devido à falta de água nas grandes 
hidrelétricas do país.  
Uma característica da Escola é o enfoque a diversos 
projetos, inclusive com temas relacionados às questões 
ambientais, importantes na sensibilização e geração de 
mudança de comportamento e atitudes das pessoas no 
meio natural. Assim, os dados demonstram que o tema 
transversal EA é trabalhado de forma significativa pelos 
professores da escola e que os alunos se interessam e 
consideram importante o tema meio ambiente e 
reconhecem a necessidade de trabalhá-lo em sala de aula, 
como exemplo, através de palestras.  
Portanto, no sentido de compreender e transformar a 
realidade social e ambiental que percebe-se a necessidade 
de trabalhar a Educação Ambiental na EJA, tanto nos 
espaços formais como nos espaços não formais, pois 
grande parte dos sujeitos é capaz de compreender 
criticamente o verdadeiro valor do meio ambiente e seu 
papel na sociedade de forma a garantir o futuro das 
próximas gerações.  
 
CONCLUSÕES 
A abordagem da EA na Educação de Jovens e adultos é 
muito relevante na formação do cidadão, pois a promoção 
de discussões e reflexão crítica sobre os fatos relacionados 
à existência do homem e sua relação com a natureza 
podem contribuir significativamente para mudança de 
comportamento e atitudes. 
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A implantação dos blocos de conteúdo: capoeira na escola 
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INTRODUÇÃO 
Muitos profissionais, docentes da área de licenciatura em 
educação física tem se prendido a visão da tendência 
neoliberal deixando de aplicar alguns conteúdos 
importantes dos PCNs, como lutas, indo contra a tendência 
pedagógica critico social. 
Segundo os PCN´s “ao interagirem com os adversários, os 
alunos podem exercer o respeito mútuo, buscando 
participar de forma leal e não violenta. Confrontar-se com o 
resultado de um jogo e com a presença de um árbitro 
permite a vivência e o desenvolvimento da capacidade de 
julgamento de justiça (e de injustiça)[...].” (BRASIL, 1998, 
p.35). Assim podemos afirmar que sua prática nas aulas de 
Educação Física Escolar pode desenvolver o respeito 
mútuo, a justiça, a dignidade e a solidariedade, além de 
trabalhar os conteúdos específicos de cada nível de ensino. 

O estudo objetivou verificar a aceitação dos alunos da 
Educação Infantil da implantação do conteúdo de lutas, 
através da capoeira na escola. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi uma intervenção pedagógica do Subprojeto 
Educação Física do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID-UERR/CAPES) na Escola 
Municipal Frei Arthur Agostini em Boa Vista-
RR,participaram 58alunos de 1º e 2º período da Educação 
Infantil, com idade entre 4 e 5 anos, em seis intervenções 
teórico-práticas sobre a capoeira.  
Avaliou-se o nível de aceitação das aulas pelos 
participantes através da escala Likert de três postos 
iconográficos “carinhas” (gostaram, “mais ou menos” e não 
gostaram) e observação das suas opiniões e expressões. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apenas 14% dos alunos sentiram dificuldades ou não 
gostaram das aulas teóricas entre os participantes do 1º 
período, no 2º período representaram 7%. 
Nas aulas práticas os percentuais de aceitação foram de 
93% e 97%, respectivamente para o primeiro e segundo 
período. 
A análise mostrou que os alunos gostam de atividades 
novas, planejadas e estruturadas. De todos os participantes 
apenas um já tinha tido contato com a capoeira, o que 
mostrou efetividade na intervenção com o conteúdo.  

Foi surpreendente a cada sessão, a manifestação de 
querer fazer, praticar, brincar de capoeira. Os métodos 
para essa aceitação foram de grande importância, sempre 
de maneira lúdica se transmitia os conteúdos e a 
compreensão foi facilitada.   
Com os participantes do primeiro período, devido seu nível 
de desenvolvimento, o jogar a capoeira em si foi mais 
difícil, principalmente a realização da “roda de capoeira”.  
Já entre os do 2º período, foi possível realizar a “roda de 
capoeira” em si, com limitações de movimentos pertinentes 

a faixa etária e de desenvolvimento motor, ou seja, 
puderam em ambos casos e dentro de suas características 
e limitações se apropriar da técnica, ritmo e conhecimento 
cultural.  
Trabalhou-se juntamente com os alunos a questão da 
violência dentro da sala de aula e também na hora do 
intervalo, as “brincadeiras de lutinhas” que apesar de 
serem brincadeiras acabam machucando. Observou-se 
que houve uma diminuição desse tipo de brincadeira nas 
turmas em que foi feita esta intervenção do bloco de 
conteúdo capoeira. Carreiro (2005 pag. 293) defende esta 
intervenção, segundo ele quando se trabalha lutas nas 
aulas de educação física abre-se a possibilidade para que 
se criem debates sobre violência, sem contar que pode se 
desenvolver valores como disciplina e respeito [...]. Foi 
aberto um pequeno debate em uma das aulas que levaram 
os alunos a reflexão da diferença entre luta e briga. 

 
CONCLUSÕES 
A capoeira mostrou-se uma ferramenta pedagógica 
adequada à educação infantil, por despertar o interesse da 
maioria dos alunos e suas participações, além de trabalhar 
os conteúdos específicos do nível de ensino, expressão, 
movimento e ritmo em um só conteúdo. Apesar de ser vista 
aos olhos críticos como algo violento, ela pode educar os 
alunos que a praticam e inclusive combater a própria 
violência dentro da escola, como observado na hora do 
intervalo e dentro da sala de aula, como a diminuição das 
brincadeiras de lutas e agressões entre os alunos em que 
ocorreu a intervenção deste bloco. 
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INTRODUÇÃO 
As florestas tropicais são valiosas por sua alta diversidade 
biológicas. A partir disto, buscou-se responder a questão: 
As artesãs da associação da vicinal 03, conhecem a 
respeito da preocupação com a preservação dos recursos 
naturais que as menos utilizam? E o que é feito para repor 
o cipó extraído da natureza e é utilizado como artesanato? 
Objetivando-se compreender como funciona o processo de 
manuseio do cipó titica e se há alguma preocupação 
ambiental em relação à preservação dos recursos naturais 
o cipó titica e saber se as artesãs possuem algum projeto 
de reposição da espécie. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A coleta dos dados foram através de entrevistas não 
formalizadas à algumas artesãs selecionadas, revisão 
bibliográfica sobre a temática, visitas realizada no local da 
pesquisa, utilizou-se também entrevista formalizada com a 
vice-presidente da associação Sra. Francisca, a Presidente 
da associação a Srª Francisca Moura Silva que continham 
perguntas  abertas e fechada. A pesquisa adotada foi do 
tipo qualitativo descritivo, por ser uma pesquisa social e a 
mesma envolver dados qualitativos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A pesquisa mostrou que as artesãs da vicinal 03 possuem 
informações e foram capacitadas sobre a extração do cipó 
titica e orientadas quando a preservação da espécie que 
estava se tornando em extinção na localidade. No entanto 
precisam fazerem um planejamento adequado que ajudará 
a planejar a quantidade de cipós que precisara para 
produzirem uma peça de artesanato, calcular os gastos e 
os lucros obtidos com a venda de cada item produzido. O 
manejo sustentável da matéria prima pelas artesãs é um 
fator de grande relevância para que as mesmas possam 
continuar produzindo seus produtos, pois se não houver 
um cuidado na extração correta do cipó titica da natureza 
no futuro ira faltar para as novas gerações. Esses cipós 
não são plantados comercialmente, e toda a matéria prima 
utilizada provém do extrativismo. 
 
CONCLUSÕES 
A pesquisa efetuada pôde mostrar que as artesãs da 
vicinal 03 possuem informações e foram capacitadas sobre 
a extração do cipó titica e orientadas quando a preservação 
da espécie que estava se tornando em extinção na 
localidade. Mas, no entanto falta por parte das artesãs 
fazerem um planejamento adequado que ajudará a 
planejar a quantidade de cipó que precisara para 
produzirem uma peça de artesanato, calcular os gastos e 
os lucros obtidos com a venda de cada item produzido. O 
estudo mostrou que mesmo estando paralisadas as obras 
da cede da associação às atividades artesanais das 
artesãs não foram interrompidas  
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INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento social e econômico de pequenas 
comunidades estão intrinsecamente relacionados aos 
processos políticos desenvolvidos pelo governo local, e, 
sem os quais, é quase impossível a evolução local e a 
sobrevivência humana em vilas de pequeno e médio porte 
distribuídos pelo interior desse país de dimensão 
continental. Neste contexto, ressalta-se que a Vila de Vista 
Alegre, situada às margens do Rio Branco e da BR 174, no 
município de Caracaraí/RR, diante dos avanços ocorridos 
pelo processo de desenvolvimento do Estado de Roraima, 
não ficou imune a seletividade anteriormente mencionada. 
Com o melhoramento do trânsito na altura daquela 
localidade a vila de Vista Alegre sofreu um grande impacto 
econômico, após a construção da ponte sobre o Rio 
Branco. Nesse sentido, o objetivo geral deste Trabalho 
consiste em investigar a perspectiva do Turismo de Base 
Comunitária–TBC para a Vila de Vista Alegre, 
considerando que este poderá ser um instrumento de 
inserção social e econômica da comunidade na cadeia 
produtiva do Município de Caracaraí, e consequentemente 
do Estado de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O escopo metodológico do presente trabalho deu-se por 
meio da pesquisa de campo com aplicação de 
questionários e entrevistas informais, bem como coleta de 
dados e levantamento de imagens fotográficas, com vista a 
estabelecer um recorte situacional da Vila de Vista Alegre. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Vista Alegre têm cerca de 574 habitantes e foi, durante 
muito tempo, uma comunidade próspera e 
economicamente viável, considerando ser nesta 
comunidade o ponto onde se encontrava a balsa que fazia 
a travessia do Rio Branco. Portanto, ponto obrigatório de 
parada de transeuntes, usuários de veículos de transporte 
de passageiros ou cargas, que por necessidade 
permaneciam na comunidade, enquanto aguardavam o 
traslado dos veículos, a vila sentia um importante fluxo 
econômico movimentar a localidade. A permanência de 
passageiros, condutores dos veículos ou meros 
transeuntes, mesmo que temporária, provocava o consumo 
de comidas, bebidas e outros produtos e ou serviços 
disponibilizados, os quais faziam o comércio local 
representar a maior fonte de economia da comunidade.  
Todavia, após a inauguração da ponte sobre o Rio Branco, 
a comunidade viu sua principal fonte de renda esvair-se, 
tendo a vista, que não mais existe mais a necessidade de 
parada por parte dos condutores, passageiros e 
transeuntes. Os resultados obtidos possibilitaram identificar 
a maior parte dos moradores da Vila de Vista Alegre não 

possui vínculo empregatício fixo. Também foi constatado 
que a maioria dos comunitários entrevistados é analfabeto. 
A maior parte dos comunitários informou que já tiveram 
contato com turistas. É perceptível que a maioria dos 
entrevistados, informou ter contato com turista e isso, 
deve-se a proximidade da Vila de Vista Alegre com o 
Parque Nacional do Viruá, e das pessoas desenvolverem 
atividades laborais como serviço temporário na unidade de 
conservação. Os moradores acreditam que o turismo pode 
promover o desenvolvimento social e econômico da 
comunidade de Vista Alegre. Por fim, mais da metade 
disseram que gostariam que fosse implantado na Vila de 
Vista Alegre projetos de desenvolvimento voltados para o 
Turismo de Base Comunitária. 
 
CONCLUSÕES 
Conclui-se que a comunidade de Vista Alegre apresenta 
potencialidades turísticas, que, se exploradas pelo Turismo 
de Base Comunitária, vindo a ser um marco divisor na 
história da comunidade. No entanto, pode se afirmar que a 
capacidade de gestão dos comunitários é muito baixa e 
apresenta vulnerabilidade no que diz respeito à elaboração 
e gestão de projetos turísticos. Dessa forma, a presença e 
participação de órgãos públicos na implementação e 
gestão de projetos que tenham como objetivo o Turismo de 
Base Comunitária se faz de suma importância. Todavia, 
ressalta-se, que a gestão por órgão público, deve ser 
determinada por um período temporal, ou até, o momento 
em que os comunitários possam gerir seus próprios 
serviços. 
____________________ 
ARAÚJO, G. P. de, GELBCKE D. L. - Turismo Comunitário: Uma Perspectiva 
Ética e Educativa de Desenvolvimento. - Revista Turismo Visão e Ação – Vol. 
10, nº 03, p. 357 – 377, set/dez. 2008 
BENI, M. C. - Política e Planejamento Estratégico no Desenvolvimento 
Sustentável do Turismo - Turismo em Análise. Rev. 17, n. 1, p. 5-22, maio 
2006. 

CORIOLANO, L. N. M. T. Turismo: prática social de apropriação e de 

dominação de territórios. In: (Org.) Lemos et al. América latina: cidade, campo e 

turismo. São Paulo: Clacso, 2006. 
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 INTRODUÇÃO 
Toda e qualquer empresa que esteja inserida no mercado 
de trabalho, necessita de informações que possibilitem 
uma visão do real setor econômico em que opera para que 
diante das dificuldades ela possa buscar estratégias para 
resistir no mercado. Neste trabalho, pretende-se resolver a 
seguinte questão. Há a necessidade de se realizar as 
demonstrações contábeis para uma profunda análise na 
situação patrimonial, econômica e financeira para combater 
ou prevenir a descontinuidade das empresas. Assim, o 
objetivo geral deste trabalho é conhecer por meio da 
Análise das Demonstrações Contábeis o desempenho 
econômico, financeiro e patrimonial da empresa Personify 
Print e sua contribuição ou não para a longevidade da 
mesma. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Utilizou-se como metodologia e instrumentos de coleta de 
dados, pesquisa de campo, estudo de caso, pesquisa 
bibliográfica, entrevista com o gerente administrativo, 
usando o método quali-quanti para organização das 
informações. Foram analisadas as demonstrações 
contábeis da empresa, análises dos balanços. A empresa 
Personify Print, encontra-se localizada na rua D, número 
1235, no bairro Suapi, em Pacaraima-RR. Sendo criada em 
2012 na condição de Microempreendedor Individual – MEI, 
com a finalidade de oferecer ao mercado uma variedade de 
produtos personalizados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao examinar o Balanço Patrimonial da empresa MEI 
Personify Print, observa-se que a Análise Vertical revela 
em porcentagem a participação de cada item contábil, 
tanto do ativo, quanto do passivo, apresentando as 
mudanças ocorridas de um ano para outro. Facilmente 
encontra-se o produto que tem mais saída na empresa, 
bastando para isso, enxergar o crescimento acelerado a 
partir do ano base. Porém constatamos que são as 
mercadorias do estoque que não são vendidas, geram 
prejuízo para a empresa. É o caso das canecas, sandálias, 
azulejo, etc. 
 
CONCLUSÕES 
Ao término da pesquisa percebeu-se, através da empresa 
Personify Print que por meio das Análise das 
Demonstrações Contábeis é possível se conhecer o  
desempenho econômico de uma empresa, quando ele 
sofre mutações para mais ou pra menos de um exercício 
para outro, contribuindo  para um diagnóstico eficiente que 
ajudará o empresário na tomada de decisões.. 
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INTRODUÇÃO 
Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA, 
2012), a partir da DSM-IV o Transtorno Global do 
Desenvolvimento passa a chamar-se Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), inserido na categoria diagnóstica 
dos Transtornos de Neurodesenvolvimento que inclui o 
transtorno autista (autismo), o transtorno de Aspergir, o 
transtorno desintegrativo da infância e os transtornos 
invasivos do desenvolvimento sem outra especificação. De 
modo que a ausência do desenvolvimento de determinadas 
áreas dos sujeitos autistas causa uma desordem no seu 
desenvolvimento, manifestando-se nas áreas da cognição, 
linguagem, motora e social conforme descreve PEETERS 
(1998).  
Portanto, os alunos com TEA têm no seu comportamento o 
comprometimento da sua escolarização devido a esse tipo 
de transtorno causar a falha na comunicação e nas 
interações humanas. Esta pesquisa teve o objetivo 
descrever, analisar e identificar o processo de ensino e 
aprendizagem da aluna com TEA através do estudo de 
caso e por meio da revisão bibliográfica, bem como, propor 
procedimentos pedagógicos capazes de promoverem a 
aprendizagem e socialização da aluna através de 
conhecimentos compartilhados entre os professores de 
sala de aula comum e do Atendimento Educacional 
Especializado-AEE.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O sujeito do estudo de caso foi a aluna Carla (nome 
fictício), tem 11 anos, possui laudo médico de TEA, estuda 
na rede particular de ensino, na cidade de Boa Vista, 
Roraima. Está matriculada no 5º ano do Ensino 
Fundamental, é alegre, participativa e gosta da escola. 
Carla faz AEE e terapias para melhorar o seu desempenho 
escolar e social. Apresenta atraso no desenvolvimento 
cognitivo, comportamento desprovido de originalidade, 
faltando adequação à situação presente, que se caracteriza 
pela repetição de movimentos e estereotipias. Tem 
dificuldades escolares relacionadas ao aspecto social e 
cognitivo como falta de atenção, concentração e 
memorização.  
As observações foram realizadas em salas de aulas, AEE, 
horários de recreios, e em outros ambientes escolares. Os 
registros foram feitos em diário de bordo e campo. Foi 
utilizada a metodologia qualitativa de Aprendizagem 
Colaborativa em Rede (ACR) criada pelo curso de 
formação continuada para professores de AEE em 2008 da 
UFC, a partir das metodologias de resolução de problemas 
e de aprendizagem para o esclarecimento e resolução do 
problema através dos dados coletados e do referencial 
bibliográfico fundamentado na legislação que baliza a 
Educação Especial.  
As informações foram colhidas através de entrevistas 
realizadas com a responsável, professores de sala de aula  

 
regular e AEE, cuidadora escolar e equipe gestora. A 
primeira fase consistiu na escolha do caso. A segunda fase 
foi composta por um levantamento de informações e 
relatos do caso. Na terceira fase ocorreu a elaboração do 
estudo de caso, análise e clarificação do problema do 
sujeito. Na quarta fase, buscou-se interpretar o resultado 
dos dados apresentados. A quinta e última fase foi 
elaborado o plano AEE estruturado na identificação da 
aluna, estudo de caso, síntese e clarificação da 
problemática que materializou o plano de AEE proposto. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No estudo de caso de Carla identificou-se que a natureza 
de seu problema consiste no aspecto cognitivo visto que, a 
aluna apresenta falta de atenção, concentração e 
memorização, o que afeta o seu processo de 
aprendizagem devido à sua condição neurológica 
diagnosticada através de laudo emitido pelo médico 
psiquiatra que define como TEA.  
Os resultados esperados com a aplicação do plano de 
AEE, que resulta o produto final deste trabalho, 
apresentaram-se como um instrumento pautado nos 
objetivos da aprendizagem da aluna para que seja capaz 
de estabelecer vínculos afetivos, exerça sua autonomia, 
amplie suas relações sociais e consiga realizar atividades 
do cotidiano escolar e de sua vida. 

 
CONCLUSÕES 
Sugere-se um trabalho conjunto que desafie a aluna a 
superar as dificuldades de atenção, concentração e 
memorização mediante a adoção de atividades lúdicas e 
jogos pedagógicos que a desperte para a aprendizagem.  
Considera-se de grande relevância o estudo desse tema 
para a educação de alunos que apresentam esse tipo de 
transtorno, haja vista a necessidade de superação de 
obstáculos no cotidiano social e escolar, o estímulo ao 
conhecimento dos profissionais envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem, o que pode significar o sucesso na 
formação acadêmica e na promoção da independência e 
autonomia para vida de crianças que são autistas. 
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INTRODUÇÃO 
 
A escola contemporânea tem passado por diversas 
transformações que conduz o professor a ter uma nova 
postura em sala de aula, desenvolvendo estratégias de 
ensino que possibilite ao estudante uma aprendizagem 
significativa. No processo em que se aprende ciências é 
importante que haja observação, investigação, exploração, 
experimentação, sistematização. Nesse sentido, utilizar a 
experimentação pode constituir uma possibilidade de 
vivenciar um novo jeito de ensinar e aprender nesta 
disciplina. Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) a 
prática pedagógica deve buscar superar as concepções de 
um ensino baseado somente na “transmissão mecânica 
das informações” (p.32). Nesta perspectiva surgiu o 
interesse em pesquisar a utilização de experimentos em 
sala de aula por um professor do 5º ano do ensino 
fundamental. A pesquisa possui uma abordagem qualitativa 
e, tem como objetivo analisar a utilização de experimentos 
nas aulas de ciências da natureza, e as principais 
dificuldades encontradas na implementação de práticas 
educativas motivadoras que resultem na melhoria do 
processo educativo. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

           
A pesquisa foi realizada numa abordagem qualitativa com 
enfoque descritivo, já que este tipo de pesquisa visa 
proporcionar uma visão geral dos fatos relatados (GIL, 
1999, p. 43). O estudo foi realizado com um professor de 
Ciências do 5º ano do ensino fundamental em uma escola 
pública estadual no município de Boa Vista – RR e teve 
como material de coleta de dados uma entrevista 
semiestruturada contendo 11 (onze) perguntas 
dissertativas que abordavam a prática educativa e as suas 
principais dificuldades na implementação de novas 
metodologias.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
   Com o objetivo de identificar em que medida a formação 
e a prática influenciam as ações do professor em sala de 
aula, foi aplicada uma entrevista com um professor, a fim 
de identificar as relações entre esses dois elementos.        
De acordo com os dados obtidos é relevante que o 
profissional tenha formação especifica na área de atuação. 
Quando não, os cursos de formação continuada são 
importantes para suprir essa carência, mas o professor 

pesquisado aponta que não são ofertados cursos na área. 
Em relação ao planejamento o professor segue como 
parâmetro o plano anual elaborado na escola e também o 
livro didático.  
 
CONCLUSÕES 
 
A formação do professor é sem dúvida uma questão que 
implica diretamente na sua prática docente. É necessário 
ser qualificado e ter sensibilidade para enxergar as 
necessidades apresentadas por cada universo (sala de 
aula). Assim, buscar compreender o que pensa o professor 
a esse respeito é importante e necessário para que se 
possam encontrar respostas para o fracasso escolar 
enfrentado por professores e estudantes e que tanto 
prejudicam a qualidade da educação.  
 
____________________ 
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Ensino de Ciências: Fundamentos e métodos. São Paulo: 
Cortez, 2011. 
 
GIL, Antônio Carlos, Métodos e técnicas de pesquisa 
social – 6ºed. - São Paulo: Atlas, 2008



   X Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR.     27 
 

                     Rua Sete de Setembro, 231– Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista/RR.  
                                                                                                                                       Email: resumosnctrr@gmail.com 

 

Análise das fases fenológicas do cedro doce no município de Mucajaí - RR 

OLIVEIRA, Vanúbia Ximendes Aragão1*; ALENCAR, Andressa Maria da Silva; PEDROZO, Cássia Ângela2; 
PEREIRA,Taiguara dos Santos3.  

1Estudante de Biologia da Faculdade Cathedral e Bolsista da Embrapa Roraima, 2Pesquisadora da Embrapa Roraima,3 Estudante de 
Antropologia da Universidade Federal de Roraima, vanubia.ximendes@hotmail.com; cassia.pedrozo@embrapa.br 
 
Palavras Chave: Pachira quinata, fenologia, madeira.  
 
INTRODUÇÃO 
Pachira quinata (Jacq), conhecida popularmente como 
cedro doce, é uma espécie arbórea pertencente a família 
Malvaceae e muito apreciada em vários países pela alta 
qualidade da madeira que produz. Os elevados índices de 
desmatamento nas áreas de ocorrência natural 
classificaram a espécie como ameaçada de extinção na 
América Central e na Venezuela (FAO, 1986; PROVITA, 
2003). O conhecimento da fenologia de uma espécie 
possibilita prever a época de reprodução e os ciclos de 
crescimento vegetativo da mesma, sendo fundamental, por 
exemplo, no estabelecimento de programas de coleta de 
sementes que possa dar apoio aos plantios comerciais 
(SANTOS, 1992). Uma vez que, em Roraima, estudos 
fenológicos do cedro doce são inexistentes, o objetivo 
deste trabalho foi descrever as fenofases vegetativas e 
reprodutivas da espécie, acompanhadas por um período de 
dez meses, em uma área experimental em Mucajaí - RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A avaliação das fenofases do cedro doce ocorreu entre os 
meses de setembro de 2014 a junho de 2015, em uma 
área experimental pertencente à Embrapa Roraima e 
localizada no município de Mucajaí – RR. Um total de 20 
plantas foi amostrado e observado, quinzenalmente, 
quanto às seguintes fenofases: 1) presença de botões 
florais; 2) presença de flores; 3) presença de frutos novos; 
4) presença de frutos verdes; 5) presença de frutos 
maduros; 6) dispersão de sementes; 7) queda de folhas; e 
8) emissão de folhas novas.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Há evidências que o padrão fenológico do cedro doce é 
regulado pela precipitação pluviométrica, sendo a falta da 
mesma o fator responsável pelo início do florescimento 
(STEVENSON et al., 2008; CASTELLANOS e 
STEVENSON, 2011). Pelos dados obtidos do 
acompanhamento das fenofases da espécie em Mucajapi - 
RR, pôde se observar que no início do período seco, ou 
seja, em outubro, as plantas começaram a perder as 
folhas, progressivamente, até janeiro, sendo que, algumas 
plantas permaneceram desfolhadas até o início da estação 
chuvosa (abril). Esta queda foliar deve ser importante para 
a espécie, no sentido de minimizar o estresse hídrico que 
ocorre na época seca, evitando, assim, que as plantas 
percam água por transpiração. Além disso, foi observada 
forte relação entre a produção de flores e a perda foliar na 
espécie (GUTIÉRREZ-SOTO et al. 2008; CASTELLANOS 
e STEVENSON, 2011). Em relação à emissão de folhas 
novas, esta característica só não foi observada entre os 
meses de dezembro e fevereiro, sendo que a maior 

emissão foliar se deu de março a maio. Do total de plantas 
avaliadas, 60% produziram botões florais e/ou flores e 
apenas 30% formaram frutos. Esta baixa porcentagem na 
formação de frutos pode ter sido causada, dentre outros 
fatores, pelo abortamento, tanto de botões florais, quanto 
de frutos novos e/ou verdes, observado na área. Em 
estudo realizado na Colômbia, o florescimento do cedro 
doce também ocorreu durante a estação seca 
(CASTELLANOS e STEVENSON, 2011), conforme 
resultado relatado no presente estudo. A emissão de 
botões florais e de flores ocorreu entre os meses de 
dezembro e março e a ocorrência de frutos novos, verdes e 
maduros, bem como a dispersão de sementes, de fevereiro 
a abril. Pelo acompanhamento das fenofases reprodutivas, 
pode se inferir que a coleta de sementes do cedro doce 
deve ser bem planejada, uma vez que o período 
compreendido entre a observação de frutos e a dispersão 
de sementes é bastante curto.     
 
CONCLUSÕES 
No ambiente avaliado, as fenofases do cedro doce 
parecem estar relacionadas à precipitação pluviométrica. 
No entanto, um maior número de anos deve ser avaliado e 
relacionado aos dados das diferentes variáveis climáticas 
coletadas na região de avaliação, visando confirmar esta 
observação.  
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Análise de Bolores e Leveduras Isolados de Pães Integrais Comercializados em 5 Bairros da 
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INTRODUÇÃO 
O pão integral é um produto preparado somente com 
farinha de trigo e farinha de trigo integral e/ou fibra de trigo 
e/ou farelo de trigo, de acordo com a ANVISA (2000). 
Entretanto, o sabor e a qualidade deste alimento podem 
ser alterados quando há contaminação por fungos, 
chamados de bolores, que são microorganismos 
eucarióticos, multicelulares e filamentosos (MARZIERO, 
2010). Devido a esse fator, as análises de bolores e 
leveduras isoladas de pães integrais são importantes para 
a saúde pública, buscando a implantação de medidas que 
possam reduzir a exposição destes alimentos à 
contaminação. O presente estudo se propôs avaliar a 
ocorrência de bolores e leveduras em pães integrais com 
cereais comercializados em diferentes estabelecimentos de 
5 bairros da cidade de Boa Vista–RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
No desenvolvimento do experimento foram realizadas 
coletas de cinco amostras de pães integrais com cereais 
de forma aleatória, durante os dias 12 de fevereiro e 21 de 
maio de 2015, oriundas de 5 estabelecimentos comerciais 
de 5 diferentes bairros da cidade de Boa Vista–RR 
(amostra A=Bairro Raiar do Sol; amostra B=Bairro Centro; 
amostra C=Bairro São Pedro; amostra D=Bairro 31 de 
Março; amostra E=Bairro 13 de Setembro). Foram 
utilizadas 25g de cada amostra de pão.  
Para o processamento das amostras foram acondicionadas 
9 ml de água destilada estéril 0,9% NaCl em dois tubos de 
ensaio 25x100 e 225 ml do mesmo tipo de água em um 
Erlenmeyer. O meio de cultura utilizado foi 32,5g 
Sabouraud Dextrose HIMEDIA pesado em balança de 
precisão e dissolvido em balão de fundo chato com 500 ml 
de água destilada. Tanto o Erlenmeyer como o balão foram 
isolados com um tampão e em seguida foram juntamente 
com as ponteiras e com os tubos à autoclave por 15 
minutos sob a temperatura de 121ºC para esterilização. 
Após cada coleta segui-se o método de diluição seriada e, 
em seguida, utilizou-se a técnica Unidade Formadora de 
Colônias (UFC/25g) para a contagem de bolores e 
leveduras e enumerados pelo método de plaqueamento em 
superfície. Seguiu-se tal procedimento para todas as 
amostras em cada coleta. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nas análises micológicas, algumas das amostras 
apresentaram contaminação por bolores e leveduras. 

Observou-se que em três amostras a contaminação estava 
acima do limite máximo tolerado pela legislação que 
afirma: bolores e leveduras; máximo 5x103/g (ANVISA, 
2000). 
De acordo com os dados de análises as amostras A, C e D 
apresentaram número excessivo de colônias de leveduras 
e bolores, totalizando 60% de contaminação fora dos 
padrões da ANVISA. 
Os resultados encontrados na literatura confirmam a 
ocorrência da contaminação por fungos tanto em grãos 
quanto em derivados de trigo. A ocorrência em alimentos 
integrais é maior devido à distribuição não uniforme dos 
fungos em diferentes frações de moagem do trigo, onde o 
farelo pode apresentar maior teor de micotoxina que as 
farinhas (ALMEIDA, 2006 apud MARZIERO, 2010). Se o 
teor de micotoxina é maior indica que a presença de 
fungos também é grande, uma vez que essa substância é 
produzida por esses microorganismos. 
Segundo ANTON et. al. (2007), durante a fabricação de 
produtos de panificação integrais é utilizado uma mistura 
de farinhas integral e refinada. O farelo e a farinha de trigo 
utilizada para a fabricação dos pães podem não ser da 
mesma procedência, podendo ser um dos responsáveis 
pela variação da apresentação de contaminação por 
fungos. 
 
CONCLUSÕES 
A maioria das amostras analisadas apresentou 
contaminação por bolores e leveduras em níveis acima do 
permitido pela legislação brasileira, um grave risco aos 
consumidores. É necessário maior controle e fiscalização 
dos órgãos competentes quanto à orientação e 
acompanhamento que visem o controle e a prevenção do 
crescimento de fungos através da adoção de boas práticas 
no cultivo e processamento de grãos. 
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Análise do potencial da CAER enquanto espaço não formal para o Ensino de Ciência. 
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INTRODUÇÃO 
A utilização de espaços não formais para o ensino de 
ciências é uma possibilidade de aprendizagem de 
conceitos dos conteúdos no qual os estudantes podem 
entrar em contato com as relações do assunto estudado de 
forma mais concreta. O ensino de ciências em espaços 
educativos não formais pode ser muito enriquecedor para a 
aprendizagem dos estudantes. Esta investigação realizou-
se na Companhia de Águas e Esgotos de Roraima–CAER 
como requisito para as atividades da disciplina “Espaços 
Não Formais” do Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de Ciências da Universidade Estadual de Roraima. A 
instituição foi escolhida por entendermos que ela possui 
características de um espaço não formal institucionalizado 
que pode ser utilizado para aprendizagem de conceitos 
referentes ao conteúdo água nos diversos níveis de ensino. 
É importante destacar que a empresa já desenvolve ações 
de educação ambiental visando a formação de indivíduos 
que utilizem a água de forma correta. Para tanto, são 
disponibilizadas visitas guiadas a Estação de Tratamento 
de Água, a Estação de Tratamento de Esgotos e palestras 
com temas ambientais relacionados as problemáticas dos 
recursos hídricos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa e objetivo 
descritivo. Teve como objetivo geral avaliar o potencial 
educativo da Estação de Tratamento de Água (ETA) da 
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (CAER) como 
espaço não formal para o ensino de ciências pelos 
graduandos do curso de licenciatura em química da 
Universidade Estadual de Roraima. Foi realizada com 11 
graduandos do curso de Química da UERR por meio de 
uma visita a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima-
CAER. Tivemos como procedimentos a observação 
participante e como instrumento de coleta de dados a 
aplicação de um questionário semiestruturado. 

           
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os graduandos foram convidados a avaliar o potencial da 
CAER enquanto espaço educativo não formal de forma que 
possa contribuir com o Ensino de Ciências em quatro 
aspectos. A primeira parte da avaliação referiu-se à 
atividade desenvolvida com os estudantes. Inicialmente 
perguntamos sobre o grau de satisfação dos participantes 
quanto a visita a instituição. 82% mostraram-se satisfeitos 
com a visita, 9% muito satisfeito e 9% moderadamente 
satisfeito. Foi perguntado se o roteiro de visita foi planejado 
de forma adequada. 91% responderam que sim e 9% 
disseram que não. Quando responderam se a visita 
permitiu a compreensão do processo de tratamento da 
água e se o espaço era adequando para uma visita guiada 
100% dos respondentes disseram que sim. A segunda 
parte da avaliação teve como intenção identificar quais as 
concepções os alunos de graduação têm sobre o espaço 
não formal. 100% deles entendem que este espaço se 
caracteriza por ser diferente do ambiente escolar, mas que 
pode-se oferecer condições de aprendizagem.Quando 

perguntamos sobre quais as vantagens em se realizar uma 
aula no espaço não formal os graduando responderam que 
por meio deste espaço os alunos podem ter Conhecimento 
mais concreto; aprender com exemplos do cotidiano; o 
ensino fica mais contextualizada levando o aprendiz para 
uma realidade fora do âmbito escolar; relacionar os 
conteúdos; trata-se de uma aprendizagem diferente voltada 
principalmente para a pesquisa, exemplo uma aula em uma 
praça;  relacionar os conteúdos com exemplos do dia a dia 
do aluno. Já quanto as dificuldades foi destacado a 
utilização de transporte; exposição ao sol;o deslocamento 
do aluno;  manter os alunos focados na aula, já que a 
maioria fica disperso;  disponibilidade e infraestrutura; 
localização, transporte e contextualização. 
Os respondentes falaram sobre o papel do guia e do 
professor durante a visita no espaço não formal, sobre as 
concepções dos graduandos em relação a como eles 
perceberam a ação educativa da CAER e sobre os 
conteúdos podem ser trabalhados numa visita a CAER nas 
aulas de química. 
 
 
CONCLUSÕES 
A utilização de espaços não formais para o ensino de 
ciências é uma possibilidade de aprendizagem de 
conceitos dos conteúdos no qual os estudantes podem 
entrar em contato com as relações do assunto estudado de 
forma mais concreta. Embora a visita a CAER tenha 
algumas dificuldades para que ocorra, principalmente pelo 
fato da intensidade do sol em alguns momentos da visita 
entendemos que o espaço é importantíssimo para que se 
aprenda conceitos de ciências sobre o processo de 
tratamento da água. Entendemos que a instituição tem 
buscado ao longo destes anos de funcionamento contribuir 
para formação de um sujeito consciente do seu papel 
cidadão para o uso adequado da água. Embora a visita a 
CAER tenha algumas dificuldades para que ocorra, 
principalmente pelo fato da intensidade do sol em alguns 
momentos da visita entendemos que o espaço é 
importantíssimo para que se aprenda conceitos de ciências 
sobre o processo de tratamento da água. Entendemos que 
a instituição tem buscado ao longo destes anos de 
funcionamento contribuir para formação de um sujeito 
consciente do seu papel cidadão para o uso adequado da 
água. Contudo, acreditamos que há necessidade de que ao 
visitar a CAER para desenvolvimento de uma aula o 
professor possa planejar adequadamente através da pré-
visita, visita e pós-visita. Nesse sentido, podemos afirmar 
que assim como na experiência apresentada neste 
relatório os professores nos demais níveis de ensino 
poderão desenvolver atividades neste espaço não formal 
de forma que os alunos poderão aprender ou solidificar 
conceitos de ciências.  
____________________ 
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Análise preliminar do uso e cobertura da terra no município de Mucajaí - Roraima. 
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INTRODUÇÃO 
Roraima assim como outros estados da Amazônia, 
apresenta elevadas taxas de desmatamento e degradação 
florestal, com intensa dinâmica no uso e cobertura da terra. 
Dados que comprovam essa realidade são registrados por 
levantamentos como PRODES (Monitoramento da Floresta 
Amazônica Brasileira por Satélite), DEGRAD (Mapeamento 
da Degradação Florestal na Amazônia Brasileira) e 
TERRACLASS (Classificação de Uso da Terra), realizados 
e disponibilizados pelo INPE (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais).  
Como retrato dessa realidade, o município de Mucajaí (RR) 
faz parte da lista dos municípios que mais desmatam na 
Amazônia Legal brasileira, liderando os municípios do 
estado, sendo foco do Projeto GeoMucajaí, desenvolvido 
pela Embrapa Roraima. 
Como parte inicial deste projeto, foi realizada a estruturação 
de uma base de dados espaciais do município, onde 
diversas informações temáticas foram levantadas, 
organizadas e estruturadas. O presente trabalho tem como 
objetivo principal apresentar e analisar os dados referentes 
à dinâmica de uso e cobertura da terra no município de 
Mucajaí. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O banco de dados foi todo organizado, estruturado e 
integrado em ambiente SIG, no aplicativo SPRING. A partir 
da estruturação do banco, foi realizada a inserção das 
informações espaciais dos seguintes levantamentos: 
PRODES (2005 a 2014), DEGRAD (2007 a 2013) e 
TERRACLASS (2008, 2010 e 2012).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados indicam que o município é o principal no 
estado quando se trata de degradação e desmatamento, 
onde os números indicam uma forte variação ao longo dos 
anos analisados. Para os dados DEGRAD, a variação vai 
de 16 ha (2010) a 1328 ha (2009), obtendo cerca de 640 ha 
de média anual. Essa variação pode estar relacionada a 
diferenças nas estações secas e chuvosas ao longo desse 
período, propiciando o surgimento de cicatrizes de 
incêndios florestais em determinados anos. Os dados 
PRODES mostram o acúmulo de quase 500 km2 de 
desmatamento no período analisado, tendo também forte 
variação – 18 km2 (2011/2012) a 216 km2 (2007/2008), 
que tem relação com diferentes intensidades no período 
seco  e consequente aumento na atividade de corte e 
queima (exemplos de 2007 e 2010), mas também com a 
expansão da agropecuária no município nesse período. Os 
dados TERRACLASS mostram que aproximadamente 50% 
das áreas desmatadas são utilizadas na atividade pecuária, 
com o predomínio para as áreas de pasto limpo. Já as 
áreas de vegetação secundária (capoeira) variaram em 
18% (2008), 31% (2010) e 25% (2012). A média da 

vegetação secundária para o município (25%) está acima 
da média ocorrida na Amazônia (20%), segundo Almeida 
(2009). Dados como esse serão objetos de investigação 
posterior para o projeto GeoMucajaí. 
 
CONCLUSÕES 
O município de Mucajaí deve ser considerado como um 
município-piloto, uma vez que um dos objetivos é avaliar a 
metodologia de análise e modelagem dinâmica, para que 
em um momento futuro, possa ser aplicada a outros 
municípios de Roraima, chegando-se a estudos em escala 
estadual, com possibilidade de integração em escala 
intermunicipal, estadual e regional. 
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INTRODUÇÃO 
A criança é alguém que aprende pela interação com o 
outro, pelo toque, pela busca e pela curiosidade. Craidy e 
Kaercher (2001) aponta que a criança, para construir 
conhecimentos, precisa agir, perguntar, ler o mundo, olhar 
imagens, criar relações, testar hipóteses e refletir sobre o 
que faz, de modo a reestruturar o pensamento 
permanentemente. Neste sentido, os espaços não formais 
se apresentam como oportunidades de Educação em 
Ciências, possibilitando a aproximação da criança com a 
natureza, como caminho para um aprendizado em ciências 
significativo, uma vez que eles oportunizam a observação, 
instigam a investigação, possibilitam o desenvolvimento da 
curiosidade, tanto de alunos quanto de professores. 
Contudo, para promover o ensino em espaços não formais 
na educação infantil, é necessário pensar na formação do 
professor, uma vez que este precisa estar fundamentado 
em novas metodologias, para promover essa interação da 
educação em ciência na educação infantil.  
Diante do contexto, este trabalho tem como objetivo 
investigar a percepção de professores atuantes na 
educação infantil em uma escola municipal de Roraima, 
sobre o potencial do Parque Municipal Germano Augusto 
Sampaio, enquanto espaço não formal de ensino e suas 
contribuições para construção de conceitos sobre o meio 
ambiente. 
    
MATERIAL E MÉTODOS 
Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa e quantitativa 
e foi realizada em uma escola municipal de educação 
infantil, localizada num bairro da periferia, zona oeste de 
Boa Vista/Roraima. Participaram da pesquisa 8 professoras 
que atuam na referida escola e na educação infantil que 
responderam a um questionário contendo 20 questões, 
sendo 4 questões abertas, 6 questões fechadas e 10 
questões mistas (abertas e fechadas). Este questionário 
tem como propósito traçar o perfil destes professores, bem 
como a percepção do professor frente ao espaço não 
formal de ensino, na perspectiva de ampliar possibilidades 
de promover a alfabetização científica sobre o meio 
ambiente aos estudantes do ensino infantil. 
     
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Esta proposta é parte da pesquisa em andamento do 
Mestrado em Ensino de Ciências, tendo como parâmetro, 
elementos iniciais da análise de questionários, que 
evidenciam a compreensão sobre conceitos, características, 
contextualização e a utilização de diferentes espaços 
educativos, entre outras questões expressas na concepção 
de oito professoras do Ensino Infantil em uma Escola 
Municipal de Boa Vista/RR.   

Avaliando os questionários respondidos pelos    professores 
foi possível traçar seu perfil e o resultado é apresentado na 
tabela 1. 

 
 
Tabela 1. Perfil dos professores atuantes na educação infantil 
de uma escola municipal localizada na zona oeste de Boa 
Vista/RR. 
 
Diante das respostas abertas, percebeu-se que apesar  
das professoras enxergarem o espaço não formal como 
perspectiva educativa de espaço fora da escola, contudo 4 
professoras nunca desenvolveram atividades utilizando 
espaço não formal. Quando questionadas sobre o 
potencial do Parque que se localiza ao lado da escola 
como espaço não formal de ensino, todas foram unânimes 
em afirmar que é um espaço que possibilita aproximação 
e contato com a natureza e com o meio ambiente, 
recreação, a ampliação de vivencias e socialização e a 
ascensão do ensino de ciências. 
 
CONCLUSÕES 
Diante das respostas das professoras percebemos que, 
todas acreditam na importância da exploração de 
atividades em ambiente diferenciados da sala de aula, 
inclusive no Parque Municipal Germano Augusto 
Sampaio. Porém quando se trata de utilizar esse espaço, 
poucas das professoras utilizam ou já utilizaram este 
parque para desenvolvimento de atividades com seus 
alunos.  
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Pedagogia 

---------- LIBRAS  

P 4 41 Lic. 
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A perda auditiva induzida pelo ruído como fator comprometedor da qualidade de vida dos 
trabalhadores da construção civil 

PORTILLO1, Eline Costa & PEREIRA2, Maria José Cabral Pereira. 
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Palavras Chave: saúde do trabalhador, legislação, prevenção, acidentes. 
 
INTRODUÇÃO 
A saúde é um atributo da vida, um processo, uma 
continuidade de esforços para desenvolver e manter 
capacidades, atendendo aos princípios necessários para a 
evolução do potencial humano (ANDRADE, 1996). A 
audição é um dos sentidos humanos mais importantes, e 
sua preservação deve ser tema de grande relevância, 
principalmente pela Perda Auditiva Induzida pelo Ruído 
(PAIR) ser irreversível e provocar exclusões sociais e de 
trabalho (SELIGMAN, 1999).  
Assim, objetivou-se estudar a PAIR partindo da análise de 
diversos autores referente à PAIR e outros agentes 
ambientais associados, como alguns produtos químicos, 
temperaturas e vibrações no setor da construção civil, 
capazes de implicar na redução da qualidade de vida dos 
trabalhadores. Abordaram-se as exigências legais que 
amparam a saúde do trabalhador considerando os 
trabalhadores formais e informais, visto que esta atividade 
ainda envolve bastante a prática da informalidade na nossa 
sociedade. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A presente pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão 
bibliográfica utilizando terminal computadorizado como 
ferramenta de pesquisa de documentos que abordaram o 
tema proposto, a exemplo de artigos, arcabouço legal e 
literatura técnica, partindo da análise de diversos autores 
sobre os problemas relacionados à perda auditiva mediante 
a presença do ruído no setor da construção civil. Foi 
realizada no período de abril a agosto de 2009, utilizando-
se de palavras chaves, como: Saúde do Trabalhador, PAIR 
e Qualidade de Vida no Trabalho. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Sugeriu-se adotar estratégias da Rede Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) na atividade da 
Construção Civil por meio da capacitação de profissionais 
da saúde do Estado de Roraima dada a importância de 
estabelecerem o protocolo da PAIR na rede de atenção e 
assistência nos três níveis de complexidade: básica, média 
e alta das unidades de saúde, visto que todo caso de Perda 
Auditiva Induzida por Ruído é passível de notificação 
compulsória pelo Sistema Único de Saúde (SUS), segundo 
parâmetro da Portaria GM/MS/ nº 777 (BRASIL, 2004). Da 
mesma forma, a PAIR deve ser comunicada à Previdência 
Social, por meio de abertura de Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT). Enfim, veicular informação sobre PAIR 
de forma capilarizada e atuação preventiva das vigilâncias 
em prol da Saúde do 

 

Trabalhador. Os resultados obtidos e avaliados neste 
trabalho são apresentados na tabela 1.  
 

Tabela 1. Principais estratégias para o controle da PAIR. 
Ação Solução 

Designação de 
responsabilidade 

Atribuição de responsabilidades para 
cada membro da equipe envolvido 

Avaliação, 
gerenciamento e 

controle dos riscos 

A partir do conhecimento da situação 
de risco, são estabelecidas as metas 

a serem atingidas 

Gerenciamento 
audiométrico 

Estabelece os procedimentos de 
avaliação audiológica e seguimento 

do trabalhador exposto a ruído 

Proteção auditiva 
Análise para escolha do tipo mais 

adequado de proteção auditiva 
individual para o trabalhador 

Treinamento e 
programas 

educacionais 

Desenvolvimento de estratégias 
educacionais e divulgação dos 
resultados de cada etapa do 

programa. 
Auditoria do 
programa de 

controle 

Garante a contínua avaliação da 
eficácia das medidas adotadas. 

Fonte: adaptado de Brasil (1994; 2006). 
 

CONCLUSÕES 
Urge, um debate com foco na organização a partir dos 
locais de trabalho, de forma a possibilitar uma discussão 
das demandas de maneira democrática e igualitária, 
visando submeter as questões ligadas à competitividade, 
produtividade e qualidade do produto à qualidade do 
trabalho e à defesa da vida e da saúde no trabalho. Daí ser 
necessária a utilização de outros indicadores sanitários que 
melhor espelhem as maneiras atuais de consumo da força 
de trabalho, acopladas à reengenharia produtiva em que 
prevalece a entrada de novos e desconhecidos insumos 
quanto à nocividade à saúde e ao ambiente, aliada ao 
aprofundamento da automação e informatização do 
processo produtivo. 
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Aproveitamento de resíduos de podas fitossanitarias provenientes do manejo da vassoura de 
bruxa do cupuaçuzeiro para produção de substrato para mudas 
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INTRODUÇÃO 
 
Atualmente a doença vassoura de bruxa do cupuaçuzeiro, 
causada pelo fungo Moniliophthora perniciosa (Stahel), tem 
sido o principal problema na cultura do cupuaçuzeiro, na 
Região Amazônica (ALVES et al., 2010). A prática de poda 
fitossanitária com a retirada das vassouras de bruxa tem 
gerado uma grande quantidade de resíduos vegetais. A 
permanencia dos ramos de vassoura de bruxa  retirados da 
planta na área de cultivo não é indicada, pois a vassoura 
seca permanece produzindo basidiocarpos do fungo 
durante três anos, mesmo após ter sido retirada da planta. 
Diante disso, a maioria dos produtores fazem uso do fogo 
para eliminar os resíduos de podas fitossanitárias.   
Assim, o objetivo deste trabalho foi aproveitar os resíduos 
da poda fitossanitária do cupuaçuzeiro, para produção de 
substrato para mudas e como alternativa para eliminação 
do uso de fogo e redução da esporulação e disseminação 
do fungo Moniliophtora perniciosa na área de cultivo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Os resíduos oriundos de podas fitossanitárias das 
vassouras de bruxa foram coletados nos municípios do 
Cantá, Rorainópolis e Pacaraima e transportados para a 
sede da Embrapa Roraima, onde foram triturados, com 
auxílio de uma máquina trituradeira TDR200® para compor 
diferentes misturas de substrato. Os tratamentos foram 
montados da seguinte forma: T1= 0 de Vassoura de bruxa 
+ 20% de feijão guandú + 80% de restos vegetais; T2= 20% 
de Vassoura de bruxa + 20% de feijão guandú + 60% de 
restos vegetais; T3= 40% de Vassoura de bruxa + 20% de 
feijão guandú + 40% de restos; T4= 60% de Vassoura de 
bruxa + 20% de feijão guandú + 20% de restos. Os restos 
vegetais foram galhos, folhas, cascas e sementes de frutos 
de cupuaçú, capim roçado, entre outros. O feijão guandú 
(Cajanus cajan) foi utilizado como fonte de nitrogênio. 
Como T5 utilizou-se areia grossa + solo de lavrado + 
latossolo amarelo + esterco (1:1:1:1 v/v). O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado, com cinco 
tratamentos e cinco repetições, sendo cada repetição 
constituída por três plantas. Após a composição de cada 
mistura, o material vegetal foi colocado em 20 baias feitas 
de madeira com dimensões de 1,0 x 1,0 x 0,5 m para 
produção de composto orgânico. Foi realizado o 
monitoramento da temperatura do composto orgânico uma 
vez por semana. Não foi avaliado a umidade do composto. 
Após dois meses, o composto foi retirado das baias e 
testado como substrato para mudas de cupuaçuzeiros 
selecionadas como suscetível a vassoura de bruxa. Após 
30 dias do transplante foi feita uma avaliação das seguintes 

variáveis: altura da planta, diâmetro do colo, números de 
folhas, bem como incidência e severidade da doença.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Embora as melhores médias para comprimento de parte 
aérea sejam observadas para os tratamentos 3 e 6, não 
houve diferença significativa entre os tratamentos 1, 2, 3, 4, 
e 5, os quais não diferiram entre si. As medias observadas 
foram 12,30a; 11,99a; 14,46a; 12,96a e 12,20a 
respectivamente. Porém, para diâmetro do caule houve 
diferença significativa entre os tratamentos, sendo 
observada a pior média para o tratamento 1, as médias 
observadas foram T1 (2,93c); T2 (3,38b); T3 (3,43ab); T4 
(3,48ab) e T5 (3,53ab) respectivamente. Essa diferença se 
deve pelo fato de que as plantas de cupuaçuzeiros 
apresenatam crescimento desuniforme intra e 
interpopulacional (KERR & CLEMENT, 1980; SCHULTES). 
Não houve diferença signficativa para o número de folhas 
em que as medias observadas foram: T1 (2,60a); T2 
(2,73a); T3 (2,53a); T4 (2,53a) e T5 (2,86a). A temperatura 
média do composto orgânico foi de 630C. Para OLIVEIRA et 
al. (2008) temperaturas acima de 55ºC é suficiente para 
eliminação dos microrganismos patogênicos para as plantas.Para 
Incidência e Severidade não houve plantas com sintomas 
da doença. 
 
CONCLUSÕES 
As plantas de cupuaçuzeiros apresentaram um crescimento 
progressivo, e não houve diferença entre o composto 
orgânico e o substrato comumente utilizado para produção 
de mudas de cupuaçuzeiro. 
Não houve plantas com incidência da vassoura de bruxa do 
cupuaçuzeiro, demonstrando que o processo de 
compostagem foi eficiente na eliminação do fungo 
Monilioftora perniciosa. 
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A questão ambiental e o armazenamento de combustivel no Auto Posto Santa Julia em 
Rorainópolis – Roraima. 
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INTRODUÇÃO 
A preocupação com o aumento dos impactos ambientais 
causados pelos depósitos irregulares de produtos químicos, 
pretende-se resolver a seguinte questão: há a preocupação 
com o manuseio, armazenamento e o descarte dos 
produtos utilizados no posto de combustível?  
O objetivo geral é Identificar a forma de armazenamento de 
combustível do Auto Posto Santa Julia e a responsabilidade 
em minimizar os possíveis impactos ambientais causados 
pelo posto. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Utilizou-se como metodologia, Pesquisa de campo, estudo 
de caso, pesquisa bibliográfica, entrevista com o gerente 
administrativo, usando o método qualitativo para 
organização das informações. 
Foram analisadas as atividades ligadas ao setor de 
armazenamento de combustíveis, e a questão ambiental 
que é exigido pela legislação. O Auto Posto Santa Julia, 
encontra-se localizado na Br. 174, Km 463 – Distrito 
Industrial, na cidade de Rorainópolis Sul do estado de 
Roraima. Suas atividades foram iniciadas em Agosto de 
2013. E o mesmo tem como proprietário o senhor Amilton 
Carlos de Souza. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O armazenamento de combustível são feitos em tanques 
de fibras ecológicas. Na entrada do tanque existe um 
acessório identificado como sampe, sua finalidade é evitar 
que haja algum derramamento de combustível no ato do 
abastecimento. As atividades ficam dentro de um limite, 
todo cercado por canaletas que conduzem os resíduos 
líquidos das lavagens da pista até a caixa separadora. O 
controle e a prevenção ambiental, assim, como a 
manutenção nos tanques e nas bombas são feitas 
periodicamente. 
 
 
CONCLUSÕES 
Ao término da pesquisa percebeu-se que a gestão do Auto 
Posto Santa Julia tem compromisso em realizar suas 
atividades de acordo com a legislação, e fazem uso de 
recursos para impedir que haja algum tipo de contaminação 
através dos produtos derivados do petróleo. Foi esclarecido 
que o processo de armazenamento de combustível no 
posto de revenda acontece mediante as legislações 
ambientais, onde são impostos regras para que essa 
atividade seja realizada. 
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INTRODUÇÃO 
 
De acordo com IBGE (2010), em Roraima existem 49.640 
índios, o que corresponde à maior população indígena do 
país, distribuídos em 32 terras indígenas e nos 15 
municípios. Segundo Mandulão (2014) as terras indígenas 
perfazem cerca de 47% do território do Estado, são 
habitados por 9 etnias: Macuxi, Wapixana, Ingarapó, 
Yanomami, Yekuana, Taure-Pang, Sapará, Patamona e 
Waiwai.  
O presente trabalho tem por objetivo avaliar a situação 
socioeconômica das mulheres indígenas de Roraima. Estas 
informações servirão de base para organizar cursos de 
elaboração de projetos e prestação de contas, 
agroecologia, liderança e gestão participativa em economia 
solidária. Com isso esperamos fortalecer a organização das 
mulheres indígenas de Roraima. À frente desse 
movimento, aparece a Organização das Mulheres 
Indígenas de Roraima (OMIRR), apoiando nas questões de 
segurança alimentar e nutricional, preservação das culturas 
tradicionais, e geração de renda no bojo da economia 
solidária e da agroecologia. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto atenderá cerca de 80 mulheres indígenas de 
Roraima. A primeira meta do projeto consiste em um 
estudo socioeconômico das mulheres indígenas de 
Roraima. Este estudo é realizado a partir de grupo focal 
temáticas sobre agricultura, alimentação e território e uso 
de recursos, seguido de aplicação de questionário para as 
mulheres indígenas. Nesta reunião é apresentado o projeto 
e realizado o estudo socioeconômico. Neste sentido as 
reuniões sempre acontecem o dia todo sob a coordenação 
das coordenadoras da OMIRR e a participação dos 
professores da UFRR e bolsistas. Participa destas reuniões 
uma média de 20 a 40 mulheres indígenas, que 
posteriormente se reunirão para deliberar suas 
representantes para segunda meta do projeto:  formação 
de duas turmas contendo aproximadamente 40 mulheres e 
que as formações se multipliquem através de repasses das 
informações. Para cada turma acontecerá 02 Cursos e 02 
Oficinas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No total participaram das visitas técnica 217 (duzentas e 
dezessete) entre mulheres, jovens e homens e foram 
aplicados 56 (cinquenta e seis) questionários. Com a 
aplicação dos questionários e com a rodada de conversa 
observamos que nas comunidades indígenas existe a 
ocorrência de entrada de bebidas alcoólicas nas 
comunidades, cada vez mais os indígenas não consomem, 
mas as comidas tradicionais como a damorida, caxirri, 

peixe e outros. Todavia estão consumindo comidas 
industrializadas como frango, refrigerantes, iogurte entre 
outros. Esse diálogo com as mulheres visa a valorização 
das mulheres indígenas nas comunidades colaborando 
para o incentivo da produção local.    
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A trajetória dos povos indígenas do Brasil ainda é muito 
desconhecida. E quando se trata das mulheres esse 
desconhecimento é ainda maior. Apesar de terem 
conquistado novos espaços e terem alcançado importantes 
conquistas nas últimas décadas, ainda há muito a ser 
batalhado, pois os problemas enfrentados pelos povos 
indígenas no Brasil ainda são muitos em Roraima essa 
realidade não é diferente. Apesar de apenas 28% das 
mulheres indígenas responderam os questionários 
podemos analisar que as mulheres indígenas. Além disso, 
há um alto grau de capital social, o que sugere que há 
grandes chances que o projeto alcance seu objetivo final: 
ampliar a participação das mulheres indígenas roraimenses 
na elaboração de projetos que visem a valorização de suas 
comunidades. 
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As relações entre Turismo e Meio Ambiente no contexto do desenvolvimento regional. 
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INTRODUÇÃO 
A paisagem não passou a existir após o nascimento do 
homem, ela já estava lá. Mas só quando o homem presta 
atenção na paisagem é que surge o seu conceito. A 
paisagem é o que se vê. O real, o vivido, o sentido 
diferentemente para cada ser humano (BADUCCI JR, 
2001). O fomento da atividade turística nas paisagens, mais 
precisamente em áreas de proteção ambiental, constitui-se 
num trabalho muito delicado e meticuloso, envolvendo uma 
série de metodologias, princípios e práticas que são de 
domínio de diversas áreas do conhecimento humano, como 
biologia, geografia, ecologia, história e turismo, além de 
diretrizes estabelecidas pelo governo local e regional. 
Assim, este trabalho tem por objetivo discutir a relação 
turismo e impactos ambientais no contexto contemporâneo 
do desenvolvimento regional através de um olhar na 
transformação da paisagem. Os resultados mostram que o 
modelo de desenvolvimento do turismo nos espaços 
naturais sugere uma prática de devastação e desrespeito 
às leis ambientais, sobrepondo o discurso da geração de 
emprego e renda em detrimento da preservação ambiental 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia teve como base a pesquisa bibliográfica dos 
conceitos elucidados frente a uma reflexão a cerca de 
casos identificados na atualidade, sobretudo na cidade de 
João Pessoa, capital do estado da Paraíba. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observa-se uma super ocupação dos espaços naturais e 
preservados, principalmente nas metrópoles onde o 
crescimento urbano se estrangula pela limitação 
geográfica, fazendo com que gestores e sociedade, 
erroneamente, repensem a importância do papel da 
preservação ambiental posta na legislação. Como afirma 
Capra (1986), a legislação não mudou, o que modificou-se 
foram os desejos e interesses corporativos balizados no 
pseudo discurso desenvolvimentista de subjugar espaços 
naturais para o atendimento de novas necessidades sociais 
e econômicas vigentes nesta era. É importante frisar que é 
necessário se pensar em políticas e planejamento 
estratégico para o desenvolvimento sustentável do turismo. 
Durante muitos anos a utilização dos recursos por diversos 
atores condenou qualquer movimento de preservação do 
patrimônio ambiental, condenando áreas naturais em 
grandes acres de pastagem e diminuindo a biodiversidade 
existe em cada região (VIOLA, 2009).  

 
CONCLUSÕES 
Atualmente, com a ampliação das discussões e dos 
debates concernentes ao desenvolvimento de diversas 

atividades econômicas, entre elas o turismo, nota-se que a 
questão tomou uma dimensão sui generis, o que motivou a 
amplitude da questão do tema “sustentabilidade” em 
diversos níveis específicos. Dentre os referidos níveis 
destacam-se alguns essenciais que são: Sustentabilidade 
para a atividade de turismo; ambiental; social; econômica; 
cultural; política e institucional. O turismo enquanto 
atividade capaz de mobilizar outros 55 setores da economia 
busca incessantemente o seu eixo sustentável nas esferas 
onde está situado. Não basta que sua influência se faça 
sentir nos demais setores sem que todos possam atuar de 
maneira a manter o padrão de utilização aceitável, isto é, 
sem comprometer a manutenção para o futuro do recurso 
turístico da região. Assim é que se segue um complexo 
eixo dinâmico de significantes sustentáveis que precisam 
ser pensados juntos ao turismo, pois, sem o meio 
ambiente, a sociedade, a economia, a cultura, a política e 
suas instituições, não haverá meandros que possam 
garantir a manutenção dos eixos participativos e sistêmicos 
do turismo, nem tão pouco sua sobrevivência a médio e 
longo prazo. 
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INTRODUÇÃO 
As atividades rítmicas e expressivas tratam 
especificamente das danças, mímicas e brincadeiras 
cantadas. Para a aplicação das atividades rítmicas 
expressivas nas aulas de educação física é necessário 
aprender sobre linguagem corporal, pois ela é base da 
expressão e da comunicação verbal em toda a ação 
desenvolvida em nosso corpo que se encontra implícita a 
expressão corporal. Assim o presente artigo tem o objetivo 
de mostrar a importância deste bloco de conteúdo na 
educação física para o desenvolvimento dos alunos e para 
que eles possam desenvolver sua expressão corporal de 
modo que sejam capazes de expressar seus sentimentos 
através de seus movimentos, seja dançando, brincando ou 
mesmo fazendo caretas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi uma intervenção pedagógica no subprojeto 
educação física do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica PIBID CAPES/UERR, realizado na 
escola municipal Frei Artur Agostini, em Boa Vista-RR. 
Participaram 48 alunos entre 8 a 10 anos de ambos os 
gêneros do 3º e 4º ano do ensino fundamental I. Foram 
realizadas 6 sessões de 50min cada, uma vez por semana. 
Os conteúdos foram desenvolvidos através de atividades 
que davam ênfase em movimentos no qual as expressões 
corporais e verbais se destacavam, foram aplicadas 
atividades ritmadas, na qual utilizou-se  músicas e danças, 
em que os alunos tiveram que criar coreografias nas aulas, 
cantar e apresentar suas criações para os outros alunos da 
própria turma, além disso foram feitas brincadeiras de roda 
com músicas em que utilizamos materiais como bola, 
bambolês e ainda atividades de mímica em que através da 
expressão que um aluno fazia era possível identificar o que 
se imitava, assim foi possível verificar através das aulas, 
por meio da observação, desenvolvimento e participação 
dos alunos nas aulas, os benefícios e as qualidades que a 
intervenção trouxe aos alunos participantes das atividades. 
A seguir algumas atividades utilizadas na intervenção; 
Dança comigo: em duplas, prioriza o desenvolvimento de 
habilidades motoras básicas, a cooperação com o parceiro 
e o respeito com o colega; 
Passa a bola: promove o trabalho em equipe, a 
socialização; 
Passeio do bambolê: atividade coletiva, desenvolve 
integração, cooperação e socialização; 
Dança da laranja: a criança é estimulada a desenvolver o 
equilíbrio, a coordenação neuromotora e rítmica, o 
raciocínio lógico e ainda a sociabilidade e a competitividade 
saudável. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Entre os meses de março a maio de 2015 foram aplicados 
planos de aulas no qual o assunto era sobre as atividades 

rítmicas e expressivas, em observação e comparação das 
atividades aplicadas, foi detectado que apesar de os alunos 
participarem de todas as atividades propostas os mesmos 
perdem o interesse sobre as atividades muito rápido, foi 
verificado que com o passar do tempo da atividade os 
alunos se desconcentram das atividades em um curto 
prazo de tempo, o que requer dos planos de aula que os 
mesmos contenham variadas atividades que devem buscar 
o interesse dos alunos, um ponto de importante destaque 
nas aulas aplicadas foi que os alunos cooperaram bastante 
uns com os outros, ou seja, a cooperação foi trabalhada e 
alcançada de maneira esperada. 

 
CONCLUSÕES 
Pode-se concluir que mesmo com a perda rápida de 
interesse pelas atividades aplicadas nas aulas de educação 
física, os alunos participaram e conseguiram principalmente 
ser cooperativos, ajudando seus colegas a realizarem as 
atividades. Foi perceptível como eles aprenderam a se 
expressar das várias formas propostas. 
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INTRODUÇÃO 
A Educação Inclusiva, nos últimos anos, tem assumido um 
papel de extrema responsabilidade para os profissionais da 
educação, principalmente para o professor, responsável por 
incluir o aluno com algum tipo deficiência na realidade 
escolar. Contudo, devido ao despreparo de escolas, 
professores (PEREIRA & RIZZATTI, 2012) e ausência de 
material didático para as diferentes necessidades 
educativas especiais, o processo de inclusão não sai do 
papel. Na disciplina de química a situação se torna um 
pouco mais difícil devido à ausência de terminologias na 
Linguagem Brasileira de Sinais, mais especificamente aos 
conteúdos de química orgânica onde o conhecimento está 
ligado a representações e visualizações. Assim, este 
trabalho teve como proposta explorar as representações de 
estruturas da química orgânica de forma visual e física com 
cores e formas, utilizando experimento e recolocações dos 
exercícios, reestruturando os conceitos colocados pelos 
livros para trabalhar com alunos surdos e ouvintes do 3o

 

ano do Ensino Médio.  
 

 MATERIAL E MÉTODOS 
Durante o 3º bimestre de 2014, na Escola Gonçalves Dias 
em Boa Vista-RR, acompanhou-se as aulas do professor 
de química e o trabalho do intérprete com 03 alunos 
surdos, no 3º ano do ensino médio.  Para abordar o 
conteúdo de isomeria com esta turma, foi traduzido um 
texto junto ao intérprete para Linguagem de sinais, e 
elaborados materiais didáticos com material emborrachado 
de EVA, para representar as cadeias, onde cada átomo era 
representado por uma cor. Após o término do assunto, os 
alunos deficientes auditivos responderam duas questões 
relacionadas ao conteúdo abordado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em todas as representações de isomeria houve a 
participação dos alunos ouvintes e deficientes auditivos. Ao 
final, os alunos realizaram um trabalho em equipe onde a 
sala foi dividida em três grupos, cada grupo com um aluno 
com necessidade especial, onde tiveram que montar uma 
estrutura molecular utilizando bolas de isopor de tamanhos 
diferentes, palitos de churrasco e tinta guache preta e 
vermelha (Figura 1).  

 
 

Figura 1: Estudante com DA montando uma molécula orgânica. 

 
 
 
E após a montagem, cada aluno deficiente auditivo, através 
da Linguagem Brasileira de Sinais, explicou o  
nome da estrutura química montada por sua equipe e onde 
ela poderia estar presente. 
Baseado nas entrevistas e observações realizadas em sala 
de aula, vimos que aluno com necessidade especial se 
encontra ignorado pelo professor de química em sala de 
aula. Além disso, percebeu-se que o professor não planeja 
suas aulas com o intérprete, deixando sua aula na forma 
tradicional, não adaptando estas para facilitar a 
comunicação para o aluno com deficiência auditiva. A 
metodologia inserida durante o conteúdo de isomeria 
possibilitou aos alunos surdos a aprendizagem, bem como, 
estimulou-os a participarem das atividades em sala com os 
colegas ouvintes.  
A professora de química, que é pós-graduanda e atua a 15 
anos como docente, relatou que a maior dificuldade na 
transmissão do conteúdo de química para o aluno 
deficiente auditivo e que ela não sabe Libras, e um dos 
recursos que a auxiliam nas aulas de química é a sala 
multifuncional. Relatou ainda, que não planeja as aulas 
junto ao intérprete, e disse também que não utiliza nenhum 
livro que dê suporte para as aulas com os alunos 
deficientes auditivos. Acrescentou ainda, que o conteúdo 
programático não é discutido com intérprete antes das 
aulas, mesmo assim ela expôs que o relacionamento entre 
o intérprete e aluno é bom. 
 
CONCLUSÕES 
Constatou-se que o professor de química não está 
preparado para receber alunos deficientes auditivos, apesar 
dele ser responsável em tornar a sala de aula um ambiente 
bilíngue e adaptado para receber o aluno com deficiência 
auditiva. A ausência de materiais didáticos e de cursos de 
graduação que possibilitem ao professor a busca de novas 
metodologias, bem como, o despreparo das escolas está 
impedindo a inclusão dos alunos com algum tipo de 
deficiência na escola brasileira tradicional. 
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INTRODUÇÃO 
 
As denominadas tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC’s) estão relacionadas a informática, as 
telecomunicações e as mídias eletrônicas estas 
revolucionaram o mundo moderno, através delas mudamos 
nossas formas de se comunicar e de se relacionar uns com 
outros. Nunca houve tanta informação e conhecimento em 
tão curto espaço de tempo (FURTADO, 2013).  
No âmbito educacional a utilização dessas tecnologias tem 
proporcionado aos professores uma oportunidade de 
dinamizarem o ensino o tornando mais atrativo, 
consequentemente melhorando o processo educativo. 
O Professor por sua vez, precisa estar atualizado com os 
avanços digitais buscando novas habilidades, 
aprimoramento para criar estratégias didáticas, não se 
limitando apenas a sua área de atuação. (ALMEIDA & 
VALENTE, 2011). 
Neste sentido o presente estudo tem como objetivo 
principal apresentar os resultados de um levantamento 
sobre a utilização dos recursos tecnológicos como 
ferramenta auxiliar no ensino de biologia, bem como avaliar 
as concepções dos docentes sobre as possibilidades de 
utilização das Tic’s no processo educativo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada em uma escola pertencente a rede 
pública estadual de ensino localizada no município de Boa 
vista, RR. Os sujeitos da pesquisa foram três (03) 
professores que atuam no ensino médio regular com 
formação acadêmica em biologia. Para coleta foi aplicado 
um questionário contendo sete (07) questões abertas e 
fechadas abordando diversos aspectos relacionados ao 
conhecimento e utilização de tecnologias de informação e 
comunicação na sua prática de ensino. Quanto a  
abordagem do estudo centraliza-se no método de 
procedimento exploratório. Segundo Gil (1999, p. 43), “visa 
proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do 
tipo aproximativo”. “Possui, ainda, a finalidade básica de 
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias para 
a formulação de abordagens posteriores.”  
Quanto a natureza da pesquisa ela é classificada como 
descritiva na qual tem como objetivo descrever os dados de 
forma clara e precisa de acordo com Gil (1999). A seguir, 
serão apresentados e discutidos os resultados obtidos 
através das respostas que os sujeitos pesquisados 
apresentaram no questionário. 
 

 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os três professores pesquisados foram unânimes em 
afirmar que o recurso principal em sala de aula ainda é o 
livro didático. Uma professora somente utiliza vídeo aulas 
como um recurso adicional em suas aulas. A pesquisa 
apontou que nenhum professor utiliza softwares educativos 
para o ensino de biologia, atribuíram a não utilização a falta 
de conhecimento em utilizar esses aplicativos. Quando 
indagados se o uso das TIC’S contribui para a 
aprendizagem dos estudantes, a resposta de todos os 
professores foi positiva. Os resultados demonstraram ainda 
que, existe muitos empecilhos que impossibilita que as 
TIC’S sejam realmente inseridas na prática educativa e os 
docentes anseiam que finalmente as novas tecnologias 
sejam uma realidade no âmbito educacional. 

 
CONCLUSÕES 
 
Ao término do estudo ficou claro com as respostas 
manifestadas pelos professores pesquisados que, ainda 
existem muitos desafios em relação a efetiva utilização das 
tecnologias da informação e comunicação na prática 
educativa. Apesar de que todos os professores 
pesquisados apontam as novas tecnologias como aliada no 
processo educativo, ficou claro que ainda existem algumas 
barreiras a serem superadas quanto a utilização dos 
recursos tecnológicos no contexto educacional, como uma 
capacitação dos professores para utilizarem 
adequadamente estes recursos tecnológicos. Outra 
constatação é a falta de uma infraestrutura adequada para 
funcionamento dos recursos tecnológicos. Constata–se que 
são necessárias políticas públicas que modernize o espaço 
escolar para que de fato se tenha a inserção das 
tecnologias em sala de aula.  
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INTRODUÇÃO 
A cada ano que passa, aumenta o número de estudos 
relacionados à antropometria, principalmente com crianças 
e adolescentes.  
Nas últimas décadas, estudos realizados com crianças e 
adolescentes, em diferentes ambientes e culturas têm 
trazido valiosas informações sobre os níveis de aptidão 
física e de saúde, associados aos processos naturais de 
crescimento, maturação e desenvolvimento (BORGES, 
BORIN e MARCO, 2010). 
A antropometria é um dos requisitos básicos e de extrema 
importância para o controle do crescimento e 
desenvolvimento normais de um indivíduo como também a 
estudos relacionados aos mesmos. É um dos métodos de 
avaliação física de baixo custo e bastante utilizado por 
pesquisadores e estudantes. 
Por isso, ela é um recurso importantíssimo para a obtenção 
de dados de um indivíduo, sendo fundamental na avaliação 
do seu estado físico, pois mostra as possibilidades de 
desempenho nas diversas modalidades esportivas como 
também no controle das variáveis que estão envolvidas 
durante uma prescrição de treinamento. 
O ambiente escolar se apresenta como rico e amplo 
espaço para o desenvolvimento de atividades físicas, tanto 
pelas aulas de Educação Física, como pelo oferecimento 
das várias modalidades de iniciação desportivas, contando 
ainda com as competições realizadas em jogos escolares 
municipais, estaduais e nacionais (BORGES, BORIN, e 
MARCO, 2010). Portanto, o objetivo do presente estudo foi 
avaliar a antropometria de jovens atletas escolares da 
categoria mirim. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este estudo foi caracterizado como uma pesquisa de 
campo, pois se buscou avaliar os componentes 
antropométricos de jovens atletas escolares da categoria 
mirim participantes dos Jogos Escolares de Roraima – 
JER’s. 
A amostra foi constituída por 226 alunos/atletas do sexo 
masculino, participantes das modalidades coletivas de 
quadra (Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol) nos 
JER’s, com idades compreendidas entre 12 e 14 anos, 
sendo provenientes de escolas públicas e particulares da 
rede estadual de ensino do estado de Roraima. O critério 
de inclusão na pesquisa foi ter a idade compreendida entre 
12 e 14 anos de idade, estarem devidamente inscritos 
como atletas nos JER’s e terem participado de todas as 
avaliações propostas. 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados do presente estudo estão representados na 
tabela 1. 
 
Tabela 1 – Valores de média e desvio padrão referentes às variáveis 

analisadas. 

Variáveis  Futsal Voleibol Handebol Basquete 
Peso da M.C 50,96 

±11,64 
55,94 

±11,66 
55,70 
±12.58 

54,36 
±12,40 

Estatura 1,60 
±0,10 

 

1,62 
±0,08 

1,65 
±0,09 

1,66 
±0,10 

Envergadura 1,64 
±0,12 

1,67 
±0,09 

1,70 
±0,11 

1,69 
±0,12 

 
Quando comparados por modalidades os dados da variável 
peso da massa corporal no naipe masculino verificou-se 
que os alunos/atletas praticantes de handebol, voleibol e 
basquete apresentaram valores superiores e 
estatisticamente significativos aos praticantes de futsal. Já 
na variável estatura os alunos praticantes de basquete 
apresentaram valor superior e estatisticamente significativo 
aos demais alunos de handebol, vôlei e futsal. Quanto a 
variável envergadura os alunos praticantes de handebol 
apresentaram valor superior e estatisticamente significativo 
aos praticantes de basquete, vôlei e futsal. Esses dados 
podem estar associados ao biotipo característico dessas 
modalidades, que sugerem uma maior densidade corporal, 
quando se observa a relação entre o peso e a estatura. 
Percebe-se ainda, que pela própria característica do jogo 
de futsal, exigem-se atletas mais leves e com maior 
mobilidade, fato esse que pode justificar o menor peso da 
massa corporal encontrado nos escolares praticantes de 
futsal. 
 
CONCLUSÕES 
Podemos concluir que houve uma diferença estatística 
significativa na medida de estatura para os praticantes de 
basquete e na variável envergadura para os alunos de 
handebol. Já os praticantes de futsal apresentaram valores 
inferiores nas três variáveis investigadas em relação aos 
escolares do voleibol, basquetebol e handebol. 
__________________ 
BORGES, A. F., BORIN, J. P. e MARCO, A. Avaliação de 
indicadores antropométricos e neuromusculares de jovens 
escolares do ensino fundamental do interior paulista. Motriz, 
Rio Claro, v.16 n.2 p.326-337, abr./jun. 2010.
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Palavras Chave: Cedro doce, recursos genéticos, biologia molecular, silvicultura) 
 
 
INTRODUÇÃO 
P. quinata destaca-se com uma das espécies produtoras de 
madeira de maior preferência em países da América 
Central e do norte da América do Sul. No Brasil, ela é 
conhecida popularmente como cedro-doce, com registro de 
ocorrência e importância econômica apenas para Roraima. 
Por outro lado, a atividade extrativista e o avanço do 
desmatamento impuseram forte pressão sobre suas 
populações naturais nas últimas décadas, fazendo com que 
ela fosse incluída na lista de espécies florestais ameaçadas 
de extinção. Entretanto, o cultivo e domesticação 
apresentam-se como uma alternativa viável para a 
continuidade de utilização desse recurso florestal. Nesse 
trabalho, foram avaliados diferentes métodos, visando 
aperfeiçoar um protocolo de extração de DNA genômico, 
para avaliar variabilidade genética entre e dentro de sub 
amostras de populações roraimenses de P. quinata. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Os estudos foram conduzidos com indivíduos de P. quinata, 
originados de sementes de diferentes procedências 
(municípios de Alto Alegre, Bonfim, Mucajaí e Normandia), 
plantados em um campo experimental da Embrapa 
Roraima. Brotos, folhas jovens com diferentes níveis de 
expansão foram coletadas de indivíduos de diferentes 
procedências.  As amostras foram congeladas em 
ultrafreezer a 70ºC negativos e, posteriormente, liofilizadas, 
pulverizadas e armazenadas em microtubos em freezer 
comum. O tecido foliar dessa espécie apresenta elevada 
viscosidade quando em suspensão. Por isso, foram 
avaliados variantes de protocolo que utiliza o detergente 
CTAB no tampão de extração e também foram testados 
quatro tipos de kits comerciais, específicos para isolamento 
e purificação de DNA de plantas.  A quantidade e a 
qualidade do DNA extraído foram avaliadas por eletroforese 
em gel de agarose, na concentração de 0,8% (m/v), corado 
com Gel Red® e visualizado em por meio de um sistema 
de fotodocumentação e captura de imagem. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O material liofilizado apresentou-se menos viscoso em 
suspensão em todos os tampões de lise testados, 
independentemente do tipo de tecido foliar utilizado. Por 
outro lado, a utilização de material não liofilizado, macerado 
após congelamento em nitrogênio líquido, mostrou-se 
inadequada em todos os casos. Visto que a grande 
quantidade de mucilagem impediu a separação adequada 
das fases orgânicas e aquosa, nos protocolos com o uso de 
solventes. Como conseqüências, a quantidade de DNA 
recuperado a partir de amostras liofilizadas foi maior e 
relativamente menos contaminada, quando comparada 

com o DNA obtido a partir de amostras não liofilizadas. 
Entretanto, as tentativas de purificação posterior do DNA 
extraído, baseada na ressuspensão do DNA em solução 
com alta concentração de cloreto de sódio ou utilizando 
acetato de amônio, não resultaram em melhoria de 
qualidade das amostras.   
Por outro lado, apenas um dos quatro Kits comerciais 
testados produziu resultados positivos, ainda que a 
quantidade de DNA recuperada por extração tenha sido 
muito baixa e que muitas extrações (de muitas plantas 
diferentes) tenham sido mal sucedidas. Mesmo assim, 
esses foram os únicos casos em que o DNA extraído se 
mostrou apropriado para utilização posterior em reações de 
amplificação via PCR. 

 
CONCLUSÕES 

a) O cedro doce apresenta metabólitos secundários 
que dificultam sobremaneira a obtenção de DNA 
purificado de seus tecidos para uso posterior em 
estudos moleculares; 

b) Dentre os vários protocolos testados baseados em 
solventes, o padrão descrito por Doyle e Doyle 
(1987), mostrou-se mais adequado, desde que se 
consiga um processo de purificação posterior do 
DNA; 

c) Dentre os quatro kits comerciais de extração e 
purificação testados, apenas o da marca Stratec 
apresentou resultados positivos, ainda que a taxa 
de insucesso e custo unitário sejam bastante 
elevados. 
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INTRODUÇÃO 
 
Na formação de mudas frutíferas, a adubação nitrogenada 
é de grande importância no crescimento e desenvolvimento 
de mudas de qualidade. Porém, na maioria das fruteiras 
nativas, essa prática ainda é dificultada pela carência de 
informações. Assim, existe grande dificuldade de se fazer 
recomendações de fertilização específicas para cada 
espécie, em virtude da grande diversidade. Dessa forma, 
têm sido adotadas recomendações que assegurem o 
suprimento de nutrientes daquelas mais exigentes, tendo, 
assim, as demais espécies a sua demanda atendida (Cruz 
et al., 2006).  
O aspecto nutricional na produção de mudas deve ser 
considerado criteriosamente para que as mudas não 
venham a ter seu crescimento prejudicado pela falta ou 
desbalanço de nutrientes (GONÇALVES et al., 2000).  
Objetivou-se com este trabalho verificar se ocorre 
diferenças entre os intervalo de 7 e 14 dias de aplicação no 
desenvolvimento de mudas de Ata durante o período de 4 
meses. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no Setor de Fruticultura da 
Escola Agrotécnica, Campus Murupu/UFRR.  
As sementes foram obtidas de frutos maduros oriundos de 
plantas selecionadas em plantios comerciais. Os 
endocarpos foram extraídos dos frutos, por meio de 
lavagem em água corrente até a completa eliminação de 
resíduos da polpa. 
Quando as plântulas atingiram 10 cm de altura iniciaram as 
aplicações foliares a cada 7 e 14 dias de intervalo. Foram 
avaliadas a cada 15 dias as características de: 
comprimento da parte aérea (cm) das plantas; o diâmetro 
do colo (mm) e número de folhas.  
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância 
e as médias comparadas pelo teste de Turkey a 5% de 
probabilidade (Gomes, 2000). As análises foram realizadas 
pelo programa computacional SISVAR (Ferreira, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Quando se avaliou o diâmetro do caule em função do 
intervalo de aplicação de nitrato de cálcio (Figura 1), 
observou-se que maior incremento do diâmetro foi obtido 
quando o adubo foi aplicado com intervalo de 14 dias. O 
intervalo de aplicação é importante, pois apesar da 
economia do produto, também há uma diminuição da mão 
de obra necessária para a realização das adubações. 
Observou-se que o diâmetro do caule de mudas de ata 
atingiu aproximadamente 9 mm após 110 dias de 
avaliação. Esse diâmetro já e adequada para a realização 
da enxertia das mudas, acaso o produtor desejar a 
produção de mudas enxertadas. Esse período é 
considerado curto, quando comparado com outras 

espécies que demoram mais de 8 meses para atingir o 
ponto de enxertia, a exemplo do camu-camu.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Figura 1 – Diâmetro do caule de mudas de Ata quando 
submetidas a diferentes intervalos de aplicação de Nitrato 
de cálcio. 
 
Para as variáveis de numero de folhas e comprimento de 
parte aérea, obtiveram-se resultados não significativos.  
 
CONCLUSÕES 

 
O intervalo de 14 dias para adubação proporciona maior 
diâmetro de caule. 
Aos 110 dias, as plantas já apresentam padrão adequado 
para serem plantadas em campo definitivo ou para uso na 
produção de mudas enxertadas. 
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Avaliação Fenológica das matrizes do BAG de Attalea maripa (Aubl.) Mart., em Roraima, para 
a seleção de indivíduos com características fenotípicas de interesse na produção de frutos. 
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INTRODUÇÃO                                                                          
Attalea maripa (Aubl.) Mart ou Maximiliana maripa (Aublet) 
Drude, conhecida como  Inajá,  pertencente a 
família Arecaceae (Palmae) e é nativa do Brasil e 
amplamente distribuída nos diversos ecossistemas do 
região dos trópicos, principalmente, em áreas de pastagens 
e queimadas, onde rebrotam e germinam com grande vigor 
(Henderson et al., 1995). Embora ocorra nas áreas 
alagadiças são mais adaptadas às regiões com solos 
drenados (Ferreira, 2005). Possui morfologia variável no 
arranjo das folhas, podendo apresentar arranjo em espiral, 
no sentido horário e anti-horário, ou, ainda, colunar. Os 
frutos podem apresentar 1, 2 ou 3 sementes. O período de 
frutificação está compreendido entre os meses de janeiro a 
julho e a floração, por sua vez, ocorre de agosto a 
dezembro, com suas inflorescências sendo interfoliares 
(Lorenzi, 2004). Cada cacho produz em média 2.000 frutos 
com uma massa total de 50Kg e o teor de óleo dos frutos 
extraído da polpa do Inajá é similar ao Dendê, de 
aproximadamente 23% do peso do fruto (Blaak, G., 1984). 
A viabilidade para a extração em larga escala do seu óleo 
já foi validada na Colômbia (FAO, 1983). Portanto, os ativos 
derivados desta espécie possuem grande valor 
mercadológico. O objetivo principal deste trabalho é a 
identificação dos acessos dentre as matrizes do BAG 
apresentando fenótipos com características de interesse 
para exploração destes ativos, tais como, maior produção 
de frutos em menor tempo de cultivo, e, maior rendimento 
da massa derivada da polpa e da amêndoa. Assim, esta 
avaliação fenológica permitirá constituir um novo BAG 
visando à exploração mais eficiente de óleos e outros 
compostos derivados dos frutos do Inajá utilizados na 
produção de biodiesel, suplemento alimentar e de aplicação 
na indústria de cosméticos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram avaliados, no período de dezembro de 2013 a junho 
de 2015, doze acessos, sendo seis destes componentes 
das setenta matrizes selecionadas para produção de 
mudas e formação do BAG de Inajá, no Campo 
Experimental Serra da Prata, Mucajaí-RR. A avaliação 
fenológica foi realizada a cada quinze dias. Os parâmetros 
avaliados foram o número de espatas emitidas, o tipo e o 
período de floração das espatas. Foram selecionados os 
indivíduos mais produtivos com maior potencial para a 
produção de novas mudas do BAG. Os dados foram 
plotados em gráficos e tabelados para a visualização dos 
resultados e seleção dos perfis de interesse de acordo com 
os dados brutos obtidos. 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apenas os dados de seis acessos do BAG foram 
apresentados. A emissão das espadas ocorrem entre os 
meses de fevereiro a julho e a floração de agosto a janeiro 
do ano subsequente. Foram identificados dois indivíduos 
apresentando características bastante distintas. Um 
apresentando emissão de cachos predominante femininos 
e o outro masculino, e pouca emissão de espatas no 
período avaliado. O acesso 67 apresentou a maior 
quantidade de emissões de espatas femininas, e, por 
conseguinte, o maior potencial para a produção de frutos. 
Já o acesso 68 apresentou cachos masculinos apenas e 
em quantidade reduzida relativa aos demais, exceto o 
acesso 30. Neste último caso, a planta parece se encontrar 
em condições de estresse máximo. Ainda, foram 
observadas situações onde o individuo embora emitisse as 
espatas predominantemente femininas, seus frutos não 
atingiam o estágio de amadurecimento completo. Desta 
forma foi obtido um perfil individual correspondente à fase 
de emissão das espatas e confirmadas as fases de 
maturação nesta amostragem visando a seleção do acesso 
com a melhor produção de frutos. 

 
CONCLUSÕES 
De acordo com os dados obtidos nas análises fenológicas 
dos acessos de 65 a 69 foram identificados períodos 
distintos de produção e amadurecimento durante os doze 
meses, em média, a partir da emissão da espata Estes 
dados corroboram com a assertiva de que a fase de 
amadurecimento dos frutos esteja relacionada ao período 
de estiagem na região. Foi selecionado o acesso com 
maior produtividade para produção de mudas do BAG. Nos 
trabalhos seguintes serão avaliadas as composições dos 
solos e outros fatores ambientais, tais como, 
disponibilidade de água e nutrientes e a correlação destes 
com a produtividade da planta.  
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Palavras chave: aceitação global, pescado, sabor, textura.  
 

INTRODUÇÃO 
Na região norte, o tambaqui (Colossoma macropomum) 
desponta como a principal espécie de peixe cultivada. Esse 
fato se deve em função das inúmeras características que a 
espécie apresenta como: carne de excelente qualidade; alto 
rendimento de filé; fácil manejo; rápido crescimento, entre 
outros (Dias et al. 2012). O conhecimento dos atributos 
qualitativos da carne de peixe é necessário para que sua 
utilização como alimento humano possa ser otimizada, 
possibilitando a competição com outras fontes proteicas 
largamente utilizadas como a de carne bovina, suína e de 
aves. A determinação das características qualitativas de 
uma espécie e de suas relações com o peso de abate 
permite caracterizar o produto final e avaliar seu potencial 
para a industrialização e estabelecer o peso ideal de abate. 
Nesse contexto e considerando a importância do peso de 
abate sobre o efeito nos aspectos gerais da carcaça, o 
presente estudo teve como objetivo avaliar as 
características sensoriais da carne de tambaqui com 
diferentes pesos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram utilizados vinte e quatro tambaquis, em que os 
tratamentos (T) foram em função do peso vivo dos animais 
constituídos por T1: tambaqui entre 1 e 1,5 kg, T2: entre 2 e 
2,5 kg e T3: entre 3 e 3,5 kg. Para a realização da análise 
sensorial, as amostras de filés foram assadas in natura em 
panela elétrica à temperatura de 190ºC, até o seu 
cozimento completo, posteriormente servidas a cada 
julgador não treinado em cabines individuais. Os 30 
provadores avaliaram os seguintes atributos: cor, sabor, 
textura e aceitação global, numa escala hedônica não 
estruturada de nove pontos que consistiram em: 1- 
desgostei muitíssimo, 2- desgostei muito, 3- desgostei 
regularmente, 4- desgostei ligeiramente, 5- indiferente, 6- 
gostei ligeiramente, 7- gostei regularmente, 8- gostei muito 
e 9- gostei muitíssimo (Moraes, 1993). Para a análise 
sensorial o delineamento experimental utilizado foi em 
blocos casualizados com 3 tratamentos e 30 repetições, 
totalizando 90 unidades experimentais. Os resultados foram 
avaliados por meio de análises de variância e teste de 
Tukey, sendo a significância das médias obtida pelo teste F 
a 1 ou 5% de probabilidade utilizando-se o programa 
estatístico Sisvar (Ferreira, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Não foram observadas diferenças (P>0,05) nas notas 
atribuídas aos atributos sensoriais aparência (7,41), sabor 
(7,25), textura (7,40) e aceitação global (7,24) das carnes 
de tambaqui com diferentes pesos, tendo os mesmos 
recebidos notas em torno de 7,0 para todos os atributos 

avaliados (Tabela 1), na qual está situada na escala 
hedônica “gostei regularmente”, o que indica a boa 
aceitação pelos provadores. 
 
Tabela 1. Avaliação sensorial da carne de tambaqui com 
diferentes pesos. 

Variável 
Peso ao abate (kg) Valor-

P 
CV 
(%) 1,0-1,5 2,0-2,5 3,0-3,5 

Aparência 7,42 7,11 7,72 0,093 13,95 
Sabor 7,15 7,03 7,58 0,243 17,61 

Textura 7,34 7,22 7,65 0,393 16,42 
Aceitação 

global 
7,03 7,07 7,62 0,150 17,01 

Médias seguidas de Letras diferentes na mesma linha diferem 
significativamente (P<0,05) pelo teste de Tukey. 
 
Na literatura não foram encontradas pesquisas de 
avaliação sensorial com tambaqui em função do peso, 
entretanto, resultados próximos ao do presente estudo 
foram relatados por Borges et al. (2013) que, ao avaliarem 
os atributos sensoriais da carne de tambaqui de animais 
com peso médio de 2,0 kg registraram notas de aceitação 
de 6,16 para sabor; 6,07 para aroma; 6,57 para textura e 
6,38 para impressão global, o que ratifica a boa aceitação 
pelos provadores pela carne de tambaqui independente do 
peso. 
 
CONCLUSÕES 
O peso do tambaqui entre 1,0 e 3,5 kg não influenciou os 
atributos sensoriais da carne, entretanto a opção do peso 
desses animais para consumo é peculiar aos aspectos e/ou 
costumes regionais. 
__________________ 
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A violência entre alunos do 2º ano turma 203 na escola Estadual Jesus Nazareno de Souza 
Cruz referente aos anos 2012 a 2015 na cidade de Boa Vista-RR. 

 SILVA*, Linalva da & PINHEIRO¹, Ana dos Santos. 

Universidade Estadual de Roraima  
Linalva_hta@hotmail.com; ana7pinheiro@hotmail.com  
Palavras Chave: Violência, Escola e Jovens 

 
INTRODUÇÃO 
Os alunos da rede escolar de educação estão 
constantemente praticando atos violentos dentro da escola 
e fora a maioria desses atos são contra eles mesmos, ou 
seja, violência entre alunos, muitos tem esses atos 
violentos por problemas familiares, e os que sofrer a 
violência passa por  sérios problemas físicos e emocionais, 
são grande os números de alunos que são vitimas de 
violência pelo o seu próprio colega de escola ou até mesmo 
de sala de aula. Desta maneira, observa-se que a violência 
escolar possui uma dimensão enorme, tanto em termos do 
alto número de alunos atingidos quanto das conseqüências 
psíquicas, sociais etc. Nesse contexto, indaga-se a 
seguinte problemática: como se manifesta os órgãos 
competentes para resolver esta problemática da violência 
no meio escolar na Escola estadual Jesus Nazareno de 
Souza Cruz na cidade de Boa vista/RR? 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto ora apresentado partiu, da observação e pesquisa 
de campo através de questionário. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para enfrentar a violência no meio escolar, “organismos 
internacionais, governos, organizações não-
governamentais e escolas vêm empreendendo esforços no 
sentido de propor alternativas viáveis aos jovens que 
convivem com a violência no cotidiano” (OLIVEIRA, S/A, 
p.494). Entre essas iniciativas, encontram-se o programa: 
“Abrindo Espaços: Educação e Cultura Para a Paz”, 
lançado pela UNESCO (2000), em parceria com os 
governos estaduais e municipais, que tem conseguido, 
conforme Werthein (2006), reduzir a baixo custo por aluno 
as  violências em escolas e comunidades de baixa renda.  
É importante que o estado desenvolva juntamente com as 
escolas medidas para prevenção e diminuição da violência 
escolar, estes programas supramencionados acima e de 
suma importância para os alunos e gestores das escolas 
para a prevenção e diminuição das violências, para 
combater qualquer ato violento através de ensinamento 
(OLIVEIRA, S/A).  
 
CONCLUSÕES 
Em relação à violência nas escolas alguns comportamentos 
dos alunos podem ser por problemas sociais, sobrevivência 
precária e baixa qualidade de vida, além de conflitos nas 
relações familiares, esses aspectos podem interferir no 
bom comportamento dos alunos.Os alunos precisam, 
assim como todos os indivíduos, de regras e criação de 
políticas publicas para manter um bom relacionamento 
dentro de sala de aula, fora e perante a sociedade. A 
presença da capacitação e do encorajamento aos alunos 
se faz necessária para que eles cumpram esse propósito. 
Compreende-se que as escolas, embora sejam capazes de 
identificar casos de violência entre seus alunos, ainda 
apresentam muita dificuldade para abordar este assunto, 
que quando não é negado ou ocultado, acaba sendo 
equivocadamente tratado.Os diretores que estão a frente 

da escola têm o dever de resolver os casos de violência 
entre alunos, e criar medidas através de solicitação aos 
órgãos competentes, de um profissional qualificado para 
lhe dar com esta problemática, para que o mesmo criar 
meios de prevenção e proteção aos alunos vitimas de 
violência.  
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Bactérias do filoplano do maracujazeiro no controle da mancha-bacteriana do maracujá 
 
SILVA1*, Washington Luis Manduca da, HALFELD-VIEIRA2, Bernardo de Almeida, SCHURT3, Daniel Augusto & 
SOUZA3, Giovanni Ribeiro de. 
1Faculdade Estácio da Amazônia – FAA, Rua Jornalista Humberto Silva, n. 380, União, Boa Vista - RR, e mail: 
washingtonlms@hotmail.com, 2Embrapa Meio Ambiente, 13820-000, CP 69, Jaguariúna - SP, 3Embrapa Roraima, 69301-970, CP 
133, Boa Vista - RR. 
 
Palavras Chave: Biocontrole, bactérias autóctones, Passiflora edulis Sims. 
 
INTRODUÇÃO 
 
A cultura do maracujazeiro Passiflora edulis Sims. 
(Passifloraceae), apresenta grande destaque entre as 
fruteiras tropicais e, encontra-se em expansão em diversas 
regiões produtoras do Brasil (HALFELD-VIEIRA et al., 
2007). Dentre as doenças do maracujazeiro, a mancha-
bacteriana, causada por Xanthomonas axonopodis pv. 
passiflorae (Xap) é considerada de grande importância e 
limitante à cultura, podendo causar perdas na ordem de 20 
a 30% (ERENO, 2011). Poucas são as alternativas de 
manejo da mancha-bacteriana, uma vez que o controle 
químico da doença, não apresenta resultados consistentes 
(MUNHOZ et al., 2011). A ineficiência do controle químico 
tem sido atribuída à seleção de estirpes resistentes do 
patógeno aos produtos que são atualmente utilizados. O 
objetivo deste trabalho foi verificar a presença de bactérias 
autóctones do filoplano de maracujazeiro, capazes de 
controlar efetivamente a mancha-bacteriana. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
O ensaio foi realizado no período de março a maio de 2012. 
Um grupo de cinco antagonistas foi pré-selecionado in vivo 
(14RR, 29RR, 46RR, 98RR e 133RR) para testes com o 
isolado Xap, na Embrapa Roraima. Plantas de 
maracujazeiro com 50 dias, cultivadas em vasos de 1000 
mL, foram mantidas em casa de vegetação até 
apresentarem cinco folhas definitivas expandidas. Para o 
preparo das suspensões bacterianas, cada cultura 
bacteriana foi cultivada em meio 523 de KADO & HESKETT 
(1970), incubada por 72h a 27 ºC e suspensa em água 
destilada, ajustando-se a concentração bacteriana em 
espectrofotômetro para A540= 0,3. Para cada um dos cinco 
antagonistas selecionados, um grupo de 20 plantas foi 
pulverizado com a respectiva suspensão bacteriana. A 
testemunha positiva foi composta por plantas pulverizadas 
com água destilada e, a testemunha negativa por plantas 
pulverizadas com oxicloreto de cobre a 3,5 g.L-1. Quatro 
dias após as pulverizações, todas as plantas foram 
inoculadas com uma suspensão de células de Xap, 
ajustada para A540= 0,15, e levadas à uma câmara úmida 
por 24 h a 27 ºC. O delineamento experimental foi o 
inteiramente casualizado, com 20 repetições por 
tratamento, em que cada um foi representado por uma 
planta. Quatorze dias após a inoculação, foi estimada a 
severidade da doença, avaliando todas as folhas com 
auxílio do programa Assess 2.0 (LAMARI, 2008). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Todos os isolados bacterianos foram capazes de exercer o 
controle da mancha-bacteriana no maracujazeiro. Os  
 

antagonistas foram capazes de reduzir a severidade da 
doença em até 36%. Os resultados deste trabalho 
demonstram que mesmo quando a colonização é induzida, 
as bactérias podem se estabelecer e exercer o controle de 
doenças no hospedeiro em que foram obtidas. A 
importância de determinadas bactérias no controle de 
doenças vem sendo demonstrada em solos naturalmente 
supressivos (MENDES et al., 2011). De modo similar, os 
antagonistas autóctones capazes de controlar a mancha-
bacteriana no maracujazeiro poderiam ser explorados como 
uma estratégia alternativa, para o controle biológico de 
populações resistentes. Entretanto, este aspecto e as suas 
implicações ainda são pouco compreendidas, pois 
trabalhos com estes organismos ainda são considerados 
incipientes e pouco explorados. 
  
CONCLUSÕES 
 
Dentre as bactérias autóctones do filoplano de 
maracujazeiro, existem antagonistas capazes de controlar 
efetivamente a mancha-bacteriana, com potencial em 
reduzir a severidade da doença em índices que podem 
chegar a 36%. 
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Bicicleta Geradora de Energia: Transformando energia humana em energia elétrica. 

MENDES, Raimunda Elisângela Pantoja.  

Centro de Educação SESC. elispantoja29@hotmail.com 

Palavras Chave: Energia, saúde, trabalho e sustentabilidade 
 
INTRODUÇÃO 
A cada dia que passa o consumo de energia em nível 
mundial é bastante elevado, presumindo-se que aumente 
no futuro. Atualmente apesar de alguns países adotarem 
formas diferenciadas de gerar energia renovável, ainda é 
muito grande o número de energia não renovável de origem 
fóssil utilizada, a qual é muito poluente e com reserva finita, 
resultando assim, em uma falta de sustentabilidade 
econômica e ambiental. 
As pessoas vêm procurando mudar seus hábitos de 
consumo de energia, já que a mesma cada dia custa mais 
caro. E vêm economizando, reaproveitando e até mesmo 
gerando energia, e essas formas podem ser consideradas 
vantajosas se garantir sua renovabilidade e, 
consequentemente, sua sustentabilidade. 
Com o intuito de minimizar o uso de energia não renovável 
e que agride o meio ambiente, propõe–se entre vários 
meios de gerar energia limpa, o uso de uma bicicleta 
acoplada a um mecanismo que ao pedalar gere energia 
elétrica, a qual é armazenada em uma bateria e convertida 
para a utilização doméstica. 
O objetivo desse projeto consiste na utilização de uma 
bicicleta destinada a gerar energia elétrica por acionamento 
humano. Pretende-se adaptar uma bicicleta com um 
sistema mecânico capaz de ativar um gerador com a 
finalidade de obter a máxima potência elétrica. 
E ainda que seja uma solução econômica, segura, 
compacta e flexível, para que a bicicleta seja usada por 
qualquer pessoa. Este equipamento também tem a função 
didática que vai sensibilizar as pessoas a economizar e 
gerar energia. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Utilizaremos um circuito com 05 bicicletas, bateria e 
alternador de carro. A pesquisa é cunho prático, 
experimental.  Juntando o útil ao agradável, o ato de 
pedalar, o qual é um exercício físico, pode gerar energia. 
Pois além de manter a forma e assegurar-se de uma boa 
saúde, dar para dar para aproveitar a sua energia mecânica 
em energia elétrica. Para isso é preciso adaptar a uma 
bicicleta comum destinada a prática de exercícios físicos. A 
energia elétrica gerada pela pedalada será acumulada 
numa bateria que posteriormente convertida será utilizada 
no consumo da própria casa ou distribuída na rede elétrica 
geral, ou seja, criar um sistema de microgeração para uso 
doméstico.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A bicicleta elétrica fornecerá energia suficiente para 
acender lâmpadas e por em funcionamento alguns 
eletrodomésticos, e para tanto estarão acoplados à bicicleta 
várias lâmpadas de diferentes voltagens.  Demonstrando 

que a obtenção de energia limpa através da bicicleta é um 
complemento às outras formas de energias renováveis 
como, por exemplo, a fotovoltaica e a eólica.  
CONCLUSÕES 
Esperamos que a implantação da bicicleta elétrica seja 
aceita pelos alunos, de diversas faixas etárias, como um 
desafio a pedalar, fazendo uso do lúdico, e tendo como um 
dos seus vários benefícios a produção de energia. Quanto 
aos adultos, espera-se que haja entre os mesmos o desafio 
constante de exercita-se pedalando e contribuindo não só 
para sua saúde, mas também para gerar energia elétrica 
como forma de sustentabilidade 
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Bingo periódico: uma alternativa lúdica e diferenciada para apresentar elementos da tabela 
periódica em uma escola na área rural 

 
DE OLIVEIRA, Jozimara Araújo1*, SOUZA, Juciel Silva1, RIZZATTI, Ivanise Maria1 

1Universidade Estadual de Roraima – UERR (jozi_mararaujo@hotmail.com) 
Palavras Chave: Ensino de Química, Jogos educativos, Educação. 
 
INTRODUÇÃO 
Os jogos pedagógicos estão ganhando cada vez mais 
espaço quando se trata de trazer diversidade como forma 
de ensino (MELO, 2005), e se apresentam sob diferentes 
formas de ensino que abstrai, amplia o pensamento do 
aluno auxiliando no processo de ensino e aprendizagem. 
Segundo Kishimoto (1996), a atividade lúdica está 
relacionada ao caráter de diversão e prazer que um jogo 
propicia, e a educativa que se refere à apreensão de 
conhecimentos, habilidades e saberes.  
A disciplina de Química em si normalmente utiliza o método 
tradicional como sua estratégia de ensino dos seus 
conteúdos, centralizando apenas em si a memorização 
levando a um ensino totalmente desvinculado do que se 
espera, conectado com o dia-a-dia e a realidade do aluno. 
Neste sentido, atividades lúdicas como jogo, teatro, 
fantoche, experimento, música, entre outros, podem facilitar 
esta relação entre conteúdo e cotidiano do estudante. 
Neste sentido, este trabalho teve como objetivo ensinar de 
forma motivadora e diferenciada o conteúdo de tabela 
periódica através de um jogo chamado de Bingo periódico 
com estudantes da Escola Estadual Fagundes Varela, na 
área rural do município de Rorainópolis. Destaca-se aqui, 
que as escolas do interior na sua maioria são esquecidas 
por projetos universitários. A Escola Estadual Fagundes 
Varela é composta por estudantes da vila e do campo, 
sendo assim requerem um certo acompanhamento que 
venha a somar para um melhor conhecimento dos alunos, 
principalmente na área das exatas.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O Bingo Periódico foi apresentado aos 20 estudantes da 
turma de 1° ano B do turno vespertino, na Escola Estadual 
Fagundes Varela, localizada na Vila Martins Pereira, as 
margens da BR 174, no município de Rorainópolis-RR. O 
bingo é similar ao bingo tradicional que conhecemos, sendo 
que produzido com materiais de fácil acesso. São 
escolhidos 40 elementos químicos mais comuns, que serão 
recortados individualmente em formas arredondadas com 
emborrachado. As cartelas foram confeccionadas com 
papel cartão, cada uma contendo 24 elementos, 
organizados de forma aleatória. A forma de jogar é a 
mesma que bingo comum, as pedras são sorteadas, no 
caso símbolos dos elementos, e quem encher a cartela 
primeiro ganha o jogo. Com o intuito de se aproximar o 
aluno com universo da química durante todos os momentos 
do jogo foram feitas analogias sobre aquele elemento 
químico com o cotidiano do aluno, e perguntas sobre a sua 
composição, localização, número atômico, características e 
demais importâncias relevantes que surgem durante a 
brincadeira. 
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante as visitas de observação na escola, verificou-se 
que os alunos tinham muita dificuldade com conteúdo sobre 
tabela periódica, envolvendo características dos elementos 
químicos, bem como todos os aspectos que envolvem esse 
contexto. Durante a aplicação do jogo os estudantes 
interagiram, obedecendo as regras estabelecidas. Apesar 
de se tratar de um jogo individual a interação entre os 
competidores foi visível e promissora pois eles esclarecem 
dúvidas entre eles, e responderam perguntas que faziam 
parte do seu cotidiano e que conseguiram relacionar. 
Logo após a atividade foi aplicado um questionário 
avaliativo visando identificar os impactos que a metodologia 
diferenciada trouxe como auxilio para melhor compreensão 
do conteúdo e se o jogo trouxe resultados positivos ou 
negativos com relação a aprendizagem dos alunos. 
Com base nas respostas obtidas verificou-se que os 
estudantes gostaram da atividade diferenciada. Relataram 
que não conseguiam inserir o que aprendiam de química na 
escola com o seu dia-a-dia e que achavam a disciplina 
chata e muito conteudista, e com o jogo puderam observar 
que no seu cotidiano se deparam com vários elementos 
químicos e que antes não tinham essa percepção, não 
faziam essas analogias necessárias onde aplicassem o que 
se aprende na escola.  
Eles ainda relataram que o Bingo Periódico foi um jogo 
bastante interativo e conseguiram perceber que brincando 
também se aprende, pois durante o sorteio dos elementos 
eram feitas perguntas onde precisavam pensar antes de 
responder. Além disso, também gostaram bastante da 
presença de acadêmicos com propostas de aulas 
diferenciadas, por se tratar de uma escola do interior que 
atende alunos da zona rural é pouco assistida por projetos. 
 
CONCLUSÕES 
A maioria dos alunos, cerca de 82 %, dizem que acham a 
disciplina chata e complicada e que gostam de quando são 
trazidas aulas diferenciadas, afirmando ainda que dessa 
forma assimilam melhor o conteúdo. Falando-se em 
socialização, 93% dos alunos dizem que durante o bingo 
interagiram de forma satisfatória com os colegas e com os 
orientadores. 
Sendo assim podemos concluir que o Bingo periódico 
ocorreu com êxito e obteve uma boa adesão por parte dos 
alunos. Podemos destaca-lo com relevância a sua prática 
na disciplina de química, pois de acordo com os resultados 
obtidos as aulas diferenciadas contribuem para o 
aprendizado, porém não podem ser vistas como elemento 
principal, e sim uma ferramenta complementar. 
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Biologia Reprodutiva de Epidendrum ibaguense Kunth (Orchidaceae) em afloramento 
rochoso na Serra do Tepequém 

NÓBREGA, Sanna Rocha¹*; SOUZA, Dayana Miranda¹; IZIDÓRIO, Richarles Martins¹; ARAÚJO, Wellington Farias¹; 
LUZ, Francisco Joaci de Freitas²; VILAÇA, Rosemary². 

 1- Universidade Federal de Roraima, *sanna_rocha@hotmail.com; 2- Embrapa-RR. 
 
Palavras Chave: Orchidaceae, Laellinea, polinização. 
 
INTRODUÇÃO 
Os sistemas de reprodução influenciam fortemente a 
variabilidade genética de espécies vegetais, sendo 
considerado um ponto chave na biologia da conservação. A 
grande maioria das orquídeas é autocompatível (van der 
Pijl & Dodson, 1966; Dressler, 1981, 1993; Catling & 
Catling, 1991). Este sistema é bastante flexível, pois 
plantas isoladas têm a possibilidade da autopolinização, o 
que é importante em eventos de dispersão à longa 
distância, colonização de outros ambientes e especiação, 
seja ela por mutação ou hibridização. O gênero Epidendrum 
L. é um dos mais numerosos dentre as Orchidaceae com 
cerca de 1.200 espécies (Chase et al., 2003), apesar da 
grande diversidade, pouco se sabe a respeito da biologia 
reprodutiva dessas espécies.  
Epidendrum ibaguense Kunth possui distribuição desde o 
México a América do Sul, sendo encontrada em nove 
estados do Brasil, dentre estes Roraima (Barros et al., 
2015). Na Serra do Tepequém, Amajarí – RR, foram 
registradas grandes populações desta espécie, as quais 
apresentam variações morfológicas e da coloração (Luz & 
Franco, 2012). Neste contexto, o objetivo deste estudo é 
determinar o tipo de sistema de reprodução em E. 
ibaguense. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
No município de Amajarí, na bacia do rio Uraricoera à 
margem direita do rio Amajarí, encontra-se a Serra do 
Tepequém. Com cumes variando de 600m a 1.100m, 
possui cobertura vegetal formada por campos, com 
arbustos, subarbustos e gramíneas. Esta Serra é 
considerada um santuário ecológico de orquídeas e 
bromélias, as quais durante épocas diferentes do ano 
apresentam intensa floração (Luz & Franco, 2012). 
Em uma destas populações naturais de E. ibaguense 
localizada ao longo da trilha turística de acesso ao Platô, na 
Serra do Tepequém, foram realizados 72 cruzamentos 
manuais experimentais. Destes 36 foram de 
autopolinização e 34 de polinização cruzada, sendo, neste 
último adicionados dois testes de polinização cruzada entre 
híbridos. Todos os cruzamentos foram realizados em flores 
jovens com polínias intactas, evitando-se a utilização de 
mais de duas flores por indivíduo. Os testes de polinizações 
cruzadas foram realizados entre indivíduos espaçados, com 
distância mínima de 200m entre si. 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As variações de coloração entre as flores de E. ibaguense 
foram registradas nos 72 indivíduos em que foram 
realizados os cruzamentos, sendo que: 49% eram de 
coloração magenta, 41% cor-de-rosa e 5% eram vermelhas 
ou apresentavam padrão em gradiente central do rosa para 
o branco. 
A partir dos tratamentos de autopolinização manual 
registraram-se quatro abortos no primeiro mês e sete 
subsequentes, totalizando 11. Nos testes de polinização 
cruzada manual à quantidade de abortos detectada foi de 
17 indivíduos no primeiro mês e oito nos meses 
subsequentes, totalizando 25 abortos. Entre os frutos que 
se formaram a partir da polinização cruzada manual estão 
os dois testes entre diferentes híbridos. A partir destes 
dados conclui-se que a taxa de formação de frutos por 
autopolinização foi de 68%, enquanto na polinização 
cruzada foi de 30%. Estes índices de polinização cruzada 
apresentando valores tão baixos são incomuns em 
espécies vegetais e em espécies de Epidendrum (Pansarin, 
2003), onde são relatadas taxas de 95% de sucesso na 
formação de frutos por polinização cruzada. Assim sendo, 
estes dados corroboram com a assertiva de que E. 
ibaguense é autocompatível. Entretanto, é necessário 
realizar novas avaliações nos experimentos com especial 
atenção aos tratamentos de polinização cruzada nesta 
população. 
 
CONCLUSÕES 
A população de Epidendrum ibaguense, na Serra do 
Tepequém, é autocompatível. Entretanto, é necessário a 
continuidade dos estudos para identificação das barreiras 
que estão influenciando a baixa taxa de formação de frutos 
por polinização cruzada. 
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Palavras Chave: Bertholletia excelsa, massa de sementes, tamanho de sementes. 
 
INTRODUÇÃO 
A Bertholletia excelsa (H.B.K.) é uma espécie pertence à 
família Lecythidaceae e é popularmente conhecida como 
castanheira-do-brasil. As castanheiras iniciam a frutificação 
aos oito anos de idade e aos 12 a produção se torna 
regular. Algumas espécies da família Lecythidaceae têm 
sido estudadas com relação aos aspectos morfológicos de 
frutos, sementes, plântulas e germinação. Essas 
informações são importantes, uma vez que servem de 
subsídios para o uso dessas plantas em planos de manejo 
e recuperação de áreas degradadas, sobretudo para 
aquelas espécies com amplo interesse econômico, como é 
o caso da castanha-do-Brasil. Por essa razão, e 
considerando-se a ocorrência de Bertholletia excelsa, em 
Roraima, bem como sua ampla distribuição nos trópicos, o 
objetivo neste estudo foi caracterizar a variação física de 
sementes de castanheira-do-brasil, obtidas em frutos 
coletados em duas populações nativas de Roraima. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado de abril a dezembro de 2014, 
no laboratório de análise de sementes (LAS) pertencente a 
Embrapa Roraima, localizado em Boa Vista, RR. Foram 
avaliadas sementes obtidas de frutos (ouriços) coletados 
em duas populações nativas de castanheira-do-brasil, 
sendo uma pertencente à Madeireira Vale Verde (MVV) e 
outra à Fazenda Pau-Rainha (JL), ambas localizadas no 
Município de Caracaraí, RR. As sementes foram obtidas de 
árvores produtivas selecionadas nas duas populações. 
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado em esquema fatorial 2x2 (dois ambientes e 
duas progênies) com 10 repetições de 20 sementes. Foram 
avaliados o comprimento, largura, espessura e massa 
individual, obtidos com auxílio de paquímetro digital de 
precisão 0,01 mm e balança de precisão (0,001 g), bem 
como pelo analisador de imagens de sementes SASpro. 
Os dados obtidos foram submetidos ao teste de 
normalidade de Lilliefors. Os resultados foram submetidos 
à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste 
de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade com auxílio do 
SISVAR® (FERREIRA, 2011). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Avaliando as dimensões das sementes da população 1 (JL) 
das progênies 1 e 2 observou-se que o comprimento das 
sementes variou de 40,5 mm a 47,7 mm, largura de 24,0 
mm a 28,6 mm e a espessura 18,7 mm a 22,1 mm e a 
massa individual das sementes entre 6,1 a 9,6 g 
respectivamente. 
Na população 2 (MVV) as dimensões das sementes 
(progênies 1 e 2) variaram de 41,9 mm a 43,4 mm de 
comprimento, largura 25,8 mm a 26,4 mm e a espessura 

20,9 mm a 21,4 mm e a massa individual das sementes 
entre 7,8 a 7,9 g, respectivamente. 
Quando comparadas as populações verificou-se pequenas 
variações nas dimensões aferidas em paquímetro digital e 
no SASpro (Figura 1). As sementes de Bertholletia excelsa 
apresentaram pouca variabilidade nos parâmetros 
analisados quanto à biometria. No entanto, o comprimento 
e a espessura são os parâmetros que demonstraram maior 
variação. A massa das sementes foi variável em maior 
dimensão na população JL. 
Resultados similares foram obtidos na avaliação da 
emergência em substrato onde não verificou-se diferenças 
significativas (p > 0,05) entre as duas populações. 

Figura 1: Visualização da semente de Bertholletia excelsa e das 
dimensões medidas pelo SASpro.  
 
O crescimento inicial das plântulas provenientes de 
sementes, coletadas nas duas populações, na altura e 
diâmetro das plântulas, indicaram independência do 
tamanho e origem, no crescimento em condições de viveiro 
a semelhança do obtido por Costa et al. (2014). 
 
CONCLUSÕES 
As variações físicas das sementes obtidas de árvores 
matrizes selecionadas de duas populações não apresentam 
influenciam na qualidade fisiológica e vigor das plântulas. 
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INTRODUÇÃO 
O Budismo enquanto filosofia pode ser classificado como 
um “pragmatismo dialético”, com tendência 
eminentemente psicológica. Desde suas origens, a 
doutrina budista sempre se caracterizou por uma atitude 
prática, buscando, sobretudo, compreender os sofrimentos 
inerentes à existência humana, tais como: morte, doença, 
velhice etc. Contudo, o Budismo sempre ressaltou que o 
sofrimento não está fora do homem, mas em sua própria 
mente, reforçando o aspecto prático e psicológico desta 
filosofia. Sendo assim, o presente trabalho busca analisar 
e refletir sobre a importância física e psicológica da 
“atenção consciente” ou “momentaneidade”, técnica 
budista que exercita a mente humana a permanecer no 
“presente”, sem distrações. O budismo acredita que 
grande parte de nossos sofrimentos psicológicos são 
oriundos de uma mente agitada, ansiosa, impaciente; com 
semelhante estado mental, torna-se impossível usufruir 
das diversas possibilidades, ainda desconhecidas, de 
nossa subjetividade. Para tanto, apresentaremos, com 
base nos textos budistas, as soluções filosóficas desta 
técnica milenar.   
 
OBJETIVO GERAL: Compreender a faculdade humana da 
“atenção”, a partir de uma nova perspectiva psicológica, 
utilizando como base teórica a filosofia budista.  
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Todas as nossas reflexões basearam-se em pesquisas 
bibliográficas, textos ortodoxos da filosofia budista. Este 
trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento, que 
poderá servir para futuros projetos na academia. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Por se tratar de uma pesquisa teórica, os resultados 
obtidos restringiram-se ao âmbito conceitual. Conseguimos 
consultar muitos textos, de diferentes tradições budistas, 
os quais possibilitaram um aprofundamento intelectual 
sobre o problema em questão. Portanto, nossos resultados 
podem ser sintetizados da seguinte forma: maior lucidez 
sobre as diferentes Escolas budistas; acurado rigor com as 
fontes consultadas; estreitamento cultural entre oriente e 
ocidente; profundo questionamento de nossas bases 
existenciais. A expectativa é gerar grandes discussões 
com o intuito de repensarmos nossa relação conosco 
mesmo.    
 
CONCLUSÕES 
Do ponto de vista filosófico, estreitar os laços entre o 
oriente e o ocidente é um desafio muito tentador, uma vez 
que suas abordagens são totalmente antagônicas, criando, 
no mais das vezes, cisões quase irreparáveis, 
impossibilitando assim um diálogo mais aberto entre essas 

duas culturas. Com o propósito de romper as barreiras 
culturais, epistêmicas e filosóficas, apresentamos uma 
proposta oriental, uma técnica milenar que pode trazer 
grandes benefícios para qualquer indivíduo que a pratique   
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Bullying: as políticas públicas desenvolvidas no estado de roraima para prevenção e 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem por finalidade apresentar algumas 
políticas públicas desenvolvidas no Estado de Roraima 
para prevenção e combate à prática de bullying dentro do 
ambiente escolar, e possíveis consequências dessa 
prática, tanto para a vítima, quanto para o agressor. Os 
estudos foram realizados mediante pesquisa bibliográfica, 
Leis Estaduais, estudos em grupo e entrevistas. Ocorreu 
em cumprimento às propostas do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação a Docência PIBID/UERR, em 
parceria com a Universidade Estadual de Roraima 
(UERR). O projeto promove a inserção dos acadêmicos 
bolsistas no contexto das escolas públicas para que 
desenvolvam atividades didático-pedagógicas. O que nos 
tem proporcionado desenvolver diversas atividades 
proposta pelo o subprojeto interdisciplinar, mediante 
reuniões de planejamento, orientações, acompanhamento 
e avaliação das atividades. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
A oficina tem como tema: Bullying: As políticas públicas 
desenvolvidas no Estado de Roraima para prevenção e 
combate dessa prática dentro do ambiente escolar. 
Faremos uma exposição de um documentário montado a 
partir de entrevistas realizadas no Centro de Boa Vista-RR.  
Logo após, explicaremos a temática supracitada 
abordando desde o conceito de bullying até os diferentes 
tipos existentes. Por último, apontaremos algumas 
políticas públicas desenvolvidas no Estado de Roraima 
para prevenção e combate dessa prática. 
 Ao término da exposição, haverá abertura para discussão, 
onde os participantes terão a oportunidade de levantarem 
questionamentos e esclarecerem dúvidas a cerca do tema 
em debate. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As assertivas partiram do resultado de pesquisas 
bibliográficas; Leis Estaduais voltadas ao combate e 
prevenção à prática de bullying; entrevistas realizadas no 
Centro de Boa Vista-RR; incluindo visitas à algumas 
Escolas Estaduais de Roraima. A fundamentação teórica 
aborda desde o conceito de Bullying até os diferentes tipos 
existentes. Como resultado das pesquisas, montamos um 
documetário, para construção utilizamos imagens que 
representam tal prática; recorte do filme Bang Bang- você 
morreu. 
 Reunirmo-nos para discussões sobre a prática de 
Bullying, planejamos; selecionamos e desenvolvemos 
atividades extraclasses, a exemplo, a realização de uma 
palestra sobre a temática. Durante as pesquisas 

bibliográficas e atividades desenvolvidas fomos orientados 
pelo professor-supervisor e coordenadores do Subprojeto 
Interdisciplinar. 
 
CONCLUSÕES 
O programa Institucional visa o aperfeiçoamento e 
valorização da formação de professores para a educação 
básica. É Desenvolvido por instituições de Educação 
superior (IES) em parceria com Escolas de Educação 
Básica da Rede Pública de Ensino. Abrange desde a teoria 
à prática, o que tem nos proporcionado desenvolver 
diversas atividades proposta pelo o subprojeto 
interdisciplinar, mediante reuniões de planejamento, 
orientações, acompanhamento e avaliação das atividades. 
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INTRODUÇÃO 
Para a indústria do pescado, a qualidade da carcaça do 
peixe é fator indispensável para definição dos processos 
de preparação dos produtos. A determinação das 
características qualitativas de uma espécie e de suas 
relações com o peso de abate permite caracterizar o 
produto final e avaliar seu potencial para a industrialização 
e estabelecer o peso ideal de abate, o que faz mister para 
o tambaqui, uma vez que ele é um dos peixes de cativeiro 
mais consumido na região amazônica. Diante desse 
contexto, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar 
as características físicas da carne de tambaqui abatidos 
com diferentes pesos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para medir a Perda de Peso por Gotejamento (PPG) foi 
utilizada a técnica descrita por Boccard et al. (1981). 
Para avaliação da Perda de Peso por Descongelamento 
(PPD) utilizou-se a técnica descrita por Bridi & Silva (2007). 
A Capacidade de Retenção de Água (CRA) foi 
determinado pelo método da centrifugação adaptado de 
Gomez-Guillen et al. (2000), o qual uma porção do filé de 
aproximadamente 2 g foi colocado em um tubo de 
centrifuga contendo um cartucho de papel de filtro, 
previamente pesado. Os tubos foram centrifugados a 4000 
rpm, durante 10 minutos a 10 0C, sendo que, 
posteriormente, retirou-se a amostra e pesou-se o papel 
de filtro úmido, sendo a CRA determinada pela seguinte 
fórmula: % CRA = 100 x (P2-P1)/Pa; em que P1 = peso do 
filtro seco; P2 = peso do filtro úmido e Pa = peso da 
amostra.  
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 
casualizado com 3 tratamentos e 8 repetições, totalizando 
24 unidades experimentais. Os resultados foram avaliados 
por meio de análises de variância e teste de Tukey, sendo 
a significância das médias obtida pelo teste F a 1 ou 5% de 
probabilidade utilizando-se o programa estatístico Sisvar 
(Ferreira, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Houve influência (P<0,01) do peso ao abate na Perda de 
Peso por Gotejamento (PPG), Perda de Peso por 
Descongelamento (PPD) e Capacidade de Retenção de 
Água (CRA) (Tabela 1.), sendo que, à medida que se 
aumentou o peso ao abate, houve redução em todas 
essas características, o que mostra que, tambaquis 
abatidos com maiores pesos apresentam menores perdas 
no resfriamento e descongelamento, quando armazenados 
de forma adequada.  
Provavelmente a menor Perda de Peso por Gotejamento 
(PPG) e Perda de Peso por Descongelamento (PPD), à 
medida que se aumentou o peso de abate dos animais, 
seja devido ao menor teor de umidade e maior teor de 

gordura que os mesmos apresentaram com o avançar da 
idade. Esses fatores, também, podem ter influenciado em 
menor Capacidade de Retenção de Água (CRA) pelos 
animais abatidos com maiores pesos. Entretanto, segundo 
Warner et al. (1997), uma carne normal deve apresentar 
Perda de Peso por Gotejamento (PPG) menor que 5%. 
Neste estudo, independentemente do peso ao abate, todos 
os tratamentos estiveram nessa faixa estabelecida. 
 
Tabela 1. Perda de peso por gotejamento e 
descongelamento (PPG e PPD) e capacidade de retenção 
de água (CRA) da carne de tambaqui com diferentes 
pesos. 
Variável 

(%) 
Peso ao abate (kg) 

Valor-P CV 
(%) 1,0-1,5 2,0-2,5 3,0-3,5 

PPG 3,03a 1,41b 1,08b 0,000 13,96 

PPD 6,61a 2,75b 2,93b 0,003 28,52 

CRA 27,85a 19,16b 18,66b 0,000 7,61 
Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem 
significativamente (P<0,05) pelo teste de Tukey.  
 
CONCLUSÕES 
Embora os animais abatidos com menores pesos tenham 
apresentado maiores perdas de água, o peso do tambaqui 
entre 1,0 e 3,5 kg não alterou as demais características 
qualitativas. 
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INTRODUÇÃO 
A castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa H.B.K.), 
pertencente à família Lecythidaceae, é nativa da 
Amazônia, tendo seus frutos elevado valor econômico. As 
bactérias diazotróficas, são bactérias capazes de realizar o 
processo de fixação biológica de nitrogênio. Este processo 
é realizado por procariotos, estes possuem a enzima 
nitrogenase capaz de quebrar a tripla ligação do nitrogênio 
atmosférico (N2) convertendo para amônia que poderá 
então ser utilizado pelas plantas e outros organismos. As 
bactérias fixadoras de nitrogênio associadas às plantas 
são denominadas de bactérias diazotróficas associativas. 
Todavia, não há relatos da ocorrência de bactérias 
diazotróficas em raízes de castanha-do-brasil. Portanto, o 
objetivo desde trabalho foi verificar a ocorrência e isolar 
bactérias diazotróficas de raízes de castanha-do-brasil em 
áreas cultivadas e nativas em três localidades de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram estudadas bactérias isoladas de castanha-do-Brasil 
que apresentaram a formação da película (indicativa da 
fixação biológica de nitrogênio), isto é, capacidade de fixar 
nitrogênio atmosférico. Estes isolados foram obtidos de 
amostras de raízes coletadas em três áreas no Estado de 
Roraima. Onze amostras de raízes no Campo 
Experimental Serra da Prata (N 02º22’28,2’’ e W 
060º59’46,8’’), Município de Mucajaí, onde há um plantio 
de castanheiras com 4 anos de idade. Onze amostras de 
raízes no campo Confiança (“N 02º 15’ 00” e W 60º 39' 
54"), Município do Cantá, dentro de um plantio consorciado 
em sistema agroflorestal (SAF) com 17 anos de 
implantação e oito amostras de raízes no município São 
João da Baliza (N 02º45’24,9’’ e W 060º43’53,2’’) com 
áreas de floresta nativa em propriedade particular, já com 
as castanheiras adultas. As raízes foram acondicionadas 
em sacos plásticos e caixa de isopor e encaminhadas ao 
laboratório de Microbiologia do Solo da Embrapa Roraima.  

Para o isolamento das bactérias, as raízes de castanhas 
foram previamente lavadas em água potável e foram 
seccionadas em fragmentos com aproximadamente 1 cm 
e desinfestadas, utilizando-se hipoclorito de sódio a 2% por 
dois minutos e peróxido de hidrogênio a 5% por um 
minuto. Os fragmentos de raízes foram distribuídos em 
tubos com meios semissólidos isento de nitrogênio (NFb, 
JMV, LGI e DYG'S) com cinco repetições. Todas as 
culturas que obtiveram a formação de película foram 
repicadas em placa contendo o meio de origem sólido. 
Após crescimento as colônias isoladas diferentes foram 
repicadas novamente nos meios semissólidos para 

confirmação da formação da película. Todas as culturas 
que obtiveram a formação de película, foram isoladas em 
placa, riscadas com o meio de origem sólido e em seguida 
caracterizadas. 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. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram obtidos 303 isolados, sendo 81 no campo Serra da 
Prata, 154 no campo Confiança e 68 no campo do São 
João da Baliza. Estes isolados indicam uma elevada 
diversidade de bactérias diazotróficas associadas a raízes 
de castanha do Brasil. O meio DYG'S possuiu mais 
isolados  com o total de 182 bactérias, NFB com 50 , LGI 
com 49 e JMV com 22. Através dos testes de isolamento 
foi identificado que houve bactérias com característica 
morfológicas similares, cabe ressaltar que se trata do 
primeiro trabalho descrevendo a ocorrência destas 
bactérias em raízes de castanha. Novos estudos são 
necessários para a identificação destas bactérias. 
 
CONCLUSÕES 
Há bactérias diazotróficas isoladas de castanha-do-Brasil 
em Roraima. 
As bactérias isoladas apresentam elevada diversidade 
fenotípica. 
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INTRODUÇÃO 
A castanheira-do-brasil (Bertholletia excelsa, H. B. K) é 
considerada uma das principais oleaginosas de valor 
energético que compõe a diversidade das frutas de toda a 
Amazônia (SANTOS et al., 2011). Sua produção 
representa uma elevada importância econômica, social e 
preservacionista para os estados do Pará, Acre, Ama-
zonas, Amapá, Rondônia e Mato Grosso, sendo que os 
seus produtos e subprodutos são utilizados há várias 
gerações, como fonte de alimentação, principalmente por 
ser rica em proteínas e calorias (SETEC, 2005). 
Segundo Cardarelli & Oliveira (2000), o valor biológico da 
castanha-do-brasil é de grande importância para fins 
alimentícios, pois contém em torno de 15 a 20% de 
proteína. Ainda neste sentido, Santos et al (2011) destaca 
que a determinação de proteínas baseia-se no valor de 
nitrogênio, considerando o fator de conversão para  o 
produto, ou seja, o teor de proteína bruta será calculado 
considerando o fator 5,46 para a castanha-do-brasil, 
através da seguintes relação (%N x 5,46).    
Assim, este trabalho objetivou avaliar caracteristicas de 
qualidade, cito teor de nitrogênio presente na castanha-do-
brasil de três diferentes produtores roraimenses, visando 
obter informações básicas sobre a produção e qualidade 
dos frutos, castanhas e amêndoas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os frutos, ou ouriços, foram coletados nos municípios de 
Caracaraí, em duas propriedades distintas (MVV e JL), e 
em São João da Baliza (JF), transportados para o 
laboratório de Pós-Colheita e Industrialização da Embrapa 
Roraima, onde foram selecionados e analisados, assim 
como suas castanhas e amêndoas. As castanhas foram 
avaliadas secas e, após um período de 72 h submersas 
em água para facilitar a abertura e minimizar injúrias 
mecânicas nas amêndoas. Os frutos foram abertos e 
armazenados sob condições ambiente de laboratório 
(20+3°C e 70+5% UR) e as análises realizadas foram: 
Classificação e contagem das amêndoas e castanhas 
podres ou vazias, peso da amêndoa, peso da castanha, e 
a teor de nitrogênio nas amêndoas pelo método de 
Kjeldhal. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados mostraram que os frutos da regiao JF 
continham ouriços mais pesados (média de 1.104,28 mg), 
porém com menor quantidade de sementes, com média de 
16 castanhas por ouriço. Os frutos da região JL também 
foram considerados pesados (média de 885,44 mg) e 
continham o maior numero de castanhas, chegando a 21 
por ouriço (média de 18 castanhas/ouriço), evidenciando 
que, embora o fruto seja pesado, suas castanhas e 

amêndoas são pequenas (média de peso das amêndoas = 
3.941 mg). Já os frutos da região MVV, possuem ouriços  
 
mais leves (média de 676,28 mg) e com menor quantidade 
de castanhas/fruto, chegando a 10 por ouriço (média de 
15). Além disso, os frutos dessa região continham o maior 
índice de castanhas consideradas ruins, como ocas, 
podres e/ou deterioradas, principalmente por fungos.  
Com relação ao teor de nitrogênio presente nas amêndoas 
destas castanhas, Santos, et al., (2011), destacam que a 
sua análise é de grande importância, pois oferece uma boa 
estimativa do conteúdo proteíco, visto que este 
componente é o elemento de propriedades mais distintas 
presente nas proteínas. Os resultados referentes à análise 
de nitrogênio expressaram os seguintes valores para cada 
área avaliada: área MVV com média de 28,685N g/kg; 
área JL com média de 27,399N g/kg; e área JF com média 
de 24,765N g/kg. 
Com relação ao teor de proteína obtiveram-se os 
seguintes resultados respectivamente: MVV com média de 
156,620g/kg; área JL com média de 149,598 g/kg; e área 
JF com média de 135,216 g/kg.  
Assim, apesar de apresentarem ouriços relativamente 
menores e com menor quantidade de castanhas/ouriço, as 
amêndoas das plantas da área MVV contém maiores 
teores de nitrogênio, consequentemente, maiores teores 
de proteína bruta.   

 
CONCLUSÕES 
As três áreas de destaque na produção de castanha-do-
Brasil no estado de Roraima produzem frutos 
considerados grandes e com bom número de 
castanhas/ouriço. Na área MVV, onde os frutos foram 
considerados mais leves e com menor quantidade de 
castanhas/ouriço, estas castanhas apresentaram maior 
média no teor de nitrogênio, evidenciando maior 
porcentagem no teor de proteína deste produto. 
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INTRODUÇÃO 
Os livros atuais, mais comumente chamados de “sagas” se 
detêm na ação, aventura, guerras, maniqueísmos e, como 
maior atrativo à idade o romance que permeia a narrativa, 
de preferência constituindo um triângulo amoroso. São 
distopias, pois apresentam situações de total e completa 
subjugação de governos, vencidos pela união de um grupo 
que se deixa liderar por protagonistas jovens e cheios de 
sonhos. A saída se torna possível por utilização, via de 
regra, da tecnologia avançada do futuro trazida nas 
narrativas por mecanismos do gênero Realismo 
Fantástico. A distopia, embora esteja em alta mais uma 
vez, teve os seus maiores representantes na primeira 
metade do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, 
período de clássicos como Admirável Mundo Novo, de 
1932, de Aldous Huxley, e 1984, de George Orwell, 
lançado em 1949. 
Visando não desprezar os gostos de leitura dos 
adolescentes, antes relacioná-los a outros universos 
também presentes em obras do cânon literário brasileiro, é 
que esta pesquisa visa examinar as relações do enredo 
distópico de sagas como Jogos Vorazes e Divergente, e o 
romance Sombras de reis barbudos, de José J. Veiga, no 
sentido de analisar o que há de distanciamentos e 
aproximações em obras produzidas em tempos e culturas 
diferentes, mas que apontam para a atemporalidade e 
para universalidade. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho será norteado pelo levantamento 
bibliográfico, cujo objetivo maior incide na ampliação do 
conhecimento que se pretende construir a partir das 
teorias que abordem a relação distopia-realismo 
Fantástico. O estudo é, portanto, essencialmente 
qualitativo, cujas bases são fundamentadas na pesquisa 
de referencial teórico encontrado em livros, teses, 
dissertações, artigos de revistas especializadas, jornais, 
blogs e sites.  
A abordagem é sociológica e buscará, segundo o 
referencial teórico elencado, entender os sentidos, as 
relações textuais, os contextos de produção, a estrutura 
interna e externa das obras selecionadas, buscando atingir 
o objetivo acima exposto. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Espera-se que a discussão contribua com o alargamento 
de listas de leituras obrigatórias para além daquelas 
instituídas pelo cânone brasileiro. Através da compreensão 
das características da distopia e do Realismo Fantástico, 
compreenda-se a complexidade do fenômeno de difusão 
das sagas, principalmente entre os adolescentes. Serão 
produzidos, para tanto, artigos e apresentações orais que 
divulguem o conhecimento adquirido durante a execução 
do projeto. 

Espera-se com este trabalho, ainda, contribuir 
com a perspectiva de que a leitura de gosto adolescente, 

das sagas, por exemplo, pode ser utilizada nas salas de 
aula com intuito de refletir situações sócio-históricas 
complexas e também pode, a partir delas, buscar a 
interface com obras da literatura brasileira.  
 
CONCLUSÕES 
As distopias são geradas pela ação humana de domínio e 
controle através de sistemas totalitários que se perpetuam 
graças à ignorância coletiva, e se mantêm através da 
violência banalizada e generalizada, da opressão e terror, 
tendo como consequência imediata o sofrimento, a dor e a 
infelicidade das personagens.  
O consumo das sagas entre os adolescentes, se dá 
também pelo fato de essas narrativas apresentam-se 
como crítica social, de discurso ativo que, apesar de 
projetar um futuro de flagelos e calamidades, constituem, 
no presente, advertência no sentido de mostrar que se as 
forças opressoras continuarem vencendo, o futuro será 
semelhante ao que mostram essas histórias.  
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INTRODUÇÃO 
A nuance de participação plural e popular no 
desenvolvimento local consiste num grande desafio para 
muitos municípios brasileiros (RUSCHMANN, 1997). 
Atender a expectativas e demandas divergentes 
demandam trabalho e disposição da gestão pública e seus 
artífices, haja vista que princípios como o da 
economicidade, previsibilidade, eficácia e eficiência 
precisam estar na ponta do vetor desse processo. Entre 
essas propostas destaca-se o vetor turístico (MOLINA, 
2001), como uma importante ferramenta de 
desenvolvimento e de fortalecimento da economia local. 
Preparar um destino turístico para receber seus visitantes 
é tarefa das mais complexas e exige muito tempo e 
energia para se concretizar. Dito isso, o município de 
Pacaraima, situado no extremo norte da Amazônia (estado 
de Roraima), engendra em seu bojo muito desse contexto. 
Consiste numa cidade localizada no marco BV-8, fronteira 
com a República Socialista Bolivariana da Venezuela, 
distando cerca de 220Km da capital Boa Vista. Nesse 
sentido, o presente Trabalho objetivou promover a 
construção de uma corrente reflexiva acerca do papel que 
deve ser executado pelo município e seus agentes locais 
na construção de uma paradigma sustentável, forte e 
prospero do turismo regional. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A proposta, subsidiada por meio de um projeto piloto de 
extensão universitária, realizou ciclos de 04 (quatro) 
seminários temáticos no município de Pacaraima–RR 
voltados à sensibilização, reflexão, discussão e formatação 
de roteiros que visem o desenvolvimento de áreas 
estratégicas para atividade turística local, além de 
fomentar o debate entre diversos atores sociais e setores 
produtivos da sociedade pacaraimense com o intuito de 
fortalecer a visão holística voltada para a atividade 
turística. Os princípios balizadores do processo 
consistiram em: PARTICIPAÇÃO; DEMOCRACIA; 
SUSTENTABILIDADE; RESPEITO, e; EFICIÊNCIA. A 
proposta se baseou nas teorias e proposições defendidas 
por Boaventura (2004), Marconi e Lakatos (2001), 
Sampieri (2006) e Santos (2004). Os seminários foram 
conduzidos por meio da formação de Grupo Focal, 
mobilizados em torno das linhas temáticas propostas, a 
saber: Roteiros turísticos regionais; Programa de 
sensibilização turística junto as comunidades tradicionais; 
Propostas de qualificação profissional para a mão de obra 
dos empreendimentos turísticos regionais envolvidos nos 
roteiros sugeridos; Proposição de diretrizes para um plano 
de marketing estratégico, focado na promoção de roteiros 
regionais. Com isso, as ações foram pensadas na 

perspectiva de estruturação continua e orgânica das áreas 
tidas como de relevante potencial turístico. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com base no exposto, e nas informações obtidas junto 
aos 4 SITIS propostos e realizados no município de 
Pacaraima - Roraima, podemos concluir que se faz 
importante pensar e empreender na estruturação deste 
destino turístico voltado para o contexto ecoturístico, 
étnico, cultural e de compras. O trabalho empreendido, de 
forma geral, atendeu as expectativas, considerando a 
participação dos atores locais em todo processo. Contudo, 
essa participação poderia ter sido ainda maior. Observou-
se, no decorrer de todo processo, que a participação social 
ainda é bastante incipiente, fato este confirmado pelo 
pequeno volume ações empreendidas no município 
voltadas ao atendimento das demandas turísticas. 
 
CONCLUSÕES 
Pacaraima, assim como alguns pequenos municípios do 
Brasil, tem uma situação fronteiriça privilegiada. Também 
desponta em sua localização, servindo de porta de entrada 
e saída para a Venezuela, sendo cenário de fluxo 
permanente de veículos e pessoas, motivados pelos mais 
distintos e amplos interesses. Essas pessoas, com 
demandas diversas, detêm (em seu âmago) algo em 
comum: o deslocamento por Pacaraima. Sendo assim, faz-
se premente que os munícipes, empresários e as 
comunidades indígenas possam buscar meios de 
desenvolver estratégias inteligentes e criativas de 
estruturar seu produto turístico, permitindo com que esses 
visitantes tornem-se turistas de um dia, até chegarem no 
patamar de muitos dias ou semanas. As potencialidades 
em todo território municipal são numerosas, as quais 
precisam ser ainda melhor estudadas e trabalhadas com 
vistas ao aproveitamento turístico. Nesse sentido, não se 
demandam grandes estruturas nem tão pouco 
investimentos pesados em sua organização. O 
planejamento turístico visa adequar estratégias de 
identificação, organização, implementação e manutenção 
dos atrativos com vistas ao seu uso turístico, perfazendo 
no espaço e território um estilo de consumo consumptivo. 
____________________ 
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SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do 
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Clube de ciências: ferramenta de ensino e aprendizagem de conceitos botanicos: primeiros 
relatos. 
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INTRODUÇÃO 
O Clube de Ciências é um espaço onde podem ser 
desenvolvidos diversos projetos, desde aqueles que 
buscam reconhecer os problemas locais e desenvolver 
habilidades investigativas nos estudantes, como aqueles 
que buscam o aprofundamento teórico dos conteúdos 
trabalhados em sala de aula. Assim Mayer et al. (2009 p. 
03) relatam que as atividades realizadas dentro do Clube 
funcionam em horário contraturno, e buscam além do 
desenvolvimento de projetos, estudos de assuntos que 
envolvem a ciência. 
O Clube de Ciências pode ser usado pelos alunos como 
um espaço onde eles esclarecem e tiram dúvidas de 
conteúdos que foram estudados dentro da sala de aula, 
todas as disciplinas podem ser trabalhadas dentro do 
clube, De acordo com, Mayer et al. (2009 p. 03) existe na 
atualidade uma enorme deficiência envolvendo alunos e as 
disciplinas de ciências, cujo o resultado é observado em 
vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio. O 
Clube de Ciências tem por objetivo tirar as dúvidas dos 
alunos participantes, bem como instigar o lado 
investigativo por meio de atividades práticas, esclarecer 
dúvidas de conteúdos que já foram vistos em sala de aula 
direcionando-os para a realidade deles e do Município. O 
presente relato objetiva abordar as primeiras experiências 
vivenciadas dentro do clube de ciências juntamente com 
os alunos participantes.  
MATERIAL E MÉTODOS 
O Clube de Ciências foi desenvolvido na Escola Estadual 
Padre José Monticone, no Município de Mucajaí-RR, 
objetivando atender os alunos dos 9° e 1º anos do ensino 
Médio. Os alunos receberam um formulário de inscrição, 
onde os interessados responderam o questionário e 
entregaram para a coordenadora do projeto na escola. A 
seleção aconteceu através dos formulários e melhores 
notas. Os monitores escolheram dez alunos para cada 
projeto. Depois de escolhidos os participantes, foi realizado 
um mutirão para limpar a sala onde aconteceriam os 
encontros. Os assuntos escolhidos para trabalhar com os 
participantes foram conteúdos dentro da botânica e 
citologia, dentre essas áreas tem-se o projeto de 
Herborização como uma ferramenta de ensino para 
trabalhar conceitos botânicos. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A escola cedeu o antigo laboratório que estava cheio de 
entulhos, para ser a sala do clube de ciências. Foi 
realizado o mutirão de limpeza, mas na sala precisava ser 
consertado o telhado, o forro, ser feita a manutenção da 
central de ar e a instalação do quadro branco, esses 
ajustes seriam de responsabilidade da escola, mas não 
aconteceu. O que se tinha era uma sala espaçosa, com 
materiais limpos, cadeiras, mas sem nenhuma condição 
de uso. Grande parte dos alunos que foram selecionados 

acabaram perdendo o interesse, havendo muitas 
desistências. Um dos motivos apontados por eles foi o fato 
de pensarem que havia remuneração ou emissão de 
certificados pela participação do clube, foram realizadas 
diversas reuniões com os alunos desistentes na tentativa 
de trazê-los de volta ao projeto, mas foram todas 
frustradas. Embora essas dificuldades tenham nos 
causado decepção e de início afetado o nosso projeto de 
maneira negativa, uma vez que os dez alunos que 
selecionamos, todos desistiram, o fato de alunos não 
inscritos no clube, ter nos procurado querendo participar 
do projeto nos deu ânimo para não desistir. Começamos a 
executar as primeiras atividades com apenas uma aluna, 
em uma sala quente, gotejando quando chovia, às vezes 
limpa, outras vezes suja e a vontade de não fazê-la 
desistir. E através dela outros alunos começaram a 
frequentar o clube e a participar do nosso projeto, 
encerrando o ano de 2014, com 08 alunos. 
Tab. 01 - Atividades desenvolvidas no Clube de Ciências e quantidade 
de alunos participantes no ano de 2014, na Escola Estadual  Pe. José 
Monticone, Mucajaí-RR. 

Atividade Quant. de  

alunos 

Abertura do projeto 01 aluno 

Dinâmica “Relembrando os grupos vegetais” 03 alunos 

Jogo “Desvendando os Caminhos da Botânica” 03 alunos 

Jogo “Desvendando os Caminhos da Botânica” 02 alunos 

Jogo de Perguntas 04 alunos 

Observação da vegetação em volta da Pedra 05 alunos 

Atividade de cartazes parte I 07 alunos 

Atividade de cartazes parte II 08 alunos 

Aula prática de microscópio I 08 alunos 

Aula prática de microscópio II 08 alunos 

  CONCLUSÕES 
Com base nas experiências vividas durante a instalação do 
clube, o processo de seleção de alunos, e outras 
dificuldades já citadas, pode-se concluir, o que o projeto 
executado dentro do Clube de Ciências, conseguiu firmar-
se devido aos alunos que foram se agregando ao projeto 
no decorrer nas atividades desenvolvidas.  
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Clube de Ciências - o ensino de botânica no ensino médio: relato de experiência vivenciada 
por bolsista de iniciação a docência (PIBID). 
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INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
- PIBID é uma iniciativa que possibilita ao acadêmico ter 
um contato direto com o ambiente educacional, 
propiciando vivências as quais poderão adquirir 
experiências significativas que servirão como base para o 
início da longa trajetória da docência. (OLIVEIRA & 
PINHO, 2013).  
No ano de 2014 a escola Padre José Monticone foi 
contemplada com o programa, através do qual foi criado o 
clube de ciências. O clube de ciências tem como proposta 
didática trabalhar o conteúdo utilizando transposição 
didática e aulas práticas, promovendo atividades 
educativas que auxiliem os alunos na contextualização das 
aulas teóricas, contribuindo no processo de ensino 
aprendizagem. O clube de ciências tem como objetivo criar 
ferramentas didáticas que venham ser empregadas pelos 
professores em suas aulas, conciliando assim teoria e 
prática (MAYER et al 2007). 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
 
O Clube de ciências tem sido desenvolvido na Escola 
Estadual Padre José Monticone, localizada na Avenida 
Maranhão, Município de Mucajaí-RR, objetivando atender 
alunos do 9º ao 3º ano, nos turnos da manhã e tarde.  
Foram distribuídos nos dois turnos de aula (manhã e 
tarde), convites aos alunos, convidando-os a participar das 
atividades do clube de ciências, uma semana depois foi 
realizada uma reunião no pátio da própria escola para 
explicar aos alunos as áreas de atuação dos projetos: 
Citologia, zoologia, botânica... Em seguida foi entregue aos 
alunos o formulário de inscrição para os interessados. Os 
critérios de seleção deram-se por meio das notas e tempo 
disponível dos alunos selecionados. Para os dez projetos 
(citologia, botânica, zoologia) foram selecionados dez 
alunos, dentre os quais o Jardim Evolutivo, cuja proposta 
foi trabalhar a evolução dos grupos de plantas por meio da 
implantação do jardim.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para o projeto “Jardim Evolutivo”, foram selecionados 10 
alunos, desses, 08 alunos mantiveram o interesse em 
participar do referido projeto. Para o segundo encontro foi 
planejado a execução de um jogo sobre o processo 
evolutivo das plantas, porem, apenas 03 alunas 
compareceram, no segundo encontro foi montado um 
painel com os grupos de plantas, 02 alunos compareceram 
(tabela 01). Houve tentativas de reaproximar os alunos 
desistentes das atividades relacionadas ao projeto do 
jardim, mas todas as tentativas foram em vão. A oferta de 
cursos profissionalizantes remunerados pelo PRONATEC, 

ocorridas no Município e na escola, contribuiu com a total 
evasão dos alunos. Outro fator que dificultou as atividades 
foi a falta de espaço adequado, não disponibilizado pela 
escola para que as atividades do projeto pudessem ser 
executadas. O fato da participação do projeto não contar 
ponto nas disciplinas ministradas em sala de aula e o 
PIBID não expedir certificados do projeto como hora aula, 
ocorreu à evasão total dos alunos. Dessa maneira, o 
projeto foi estagnado e ingressamos como monitores de 
apoio no projeto de outro grupo intitulado Herborização e 
coleta de Plantas, que estava estabilizado e havia alunos 
freqüentando os encontros. 
 
Quant. de alunos            Tipo de atividade desenvolvida 
   08                              Explicação sobre o projeto 
   03             Jogo sobre processo evolutivo das plantas 
   02                Painel dos grupos de plantas 

 Tab. 01 - Tipo de atividades desenvolvidas no ano de 2014, 
com alunos participantes do Clube de Ciências-Mucajaí-RR. 
  
CONCLUSÕES 
A implantação do clube de ciências é de fundamental 
importância para o desenvolvimento do ensino 
aprendizagem dos alunos, pois possibilita o aluno ter 
contato com o conhecimento científico, despertando em si 
a curiosidade e a busca por novos saberes. Mas na 
prática, apesar do clube de ciências ser essencial na 
escola, a falta de interesse da escola, alunos e professores 
dificultou o processo de desenvolvimento inicial do mesmo, 
contribuindo com a desistência de alunos que participavam 
do projeto. 
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INTRODUÇÃO 
De acordo com Oliveira et al.(2011) “a prática dos Clubes 
de Ciências no Brasil surgiu no final dos anos 50 e início 
dos 60”, para Silva & Borges (2009) os mesmos tornaram-
se importantes, pois  proporcionam um ambiente 
diferenciado que possibilita atividades voltadas ao estudo, 
desenvolvimento de projetos, debates e discussões sobre 
temas que envolvem a ciência fora da sala de aula, tanto 
para alunos que participam como sócios quanto para 
acadêmicos. Este trabalho descreve a experiência 
realizada por acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas 
da UERR como bolsistas do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID, bem como as 
experiências vivenciadas no Clube de ciências em uma 
escola estadual no município de Mucajaí-RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O Clube de ciências vem sendo desenvolvido com alunos 
do 9. ano do ensino Fundamental, da Escola Estadual 
Padre José Monticone no município de Mucajaí-Roraima; 
Inicialmente o trabalho realizou-se seguindo etapas como: 
i)apresentação do clube de ciências na escola; ii) inscrição 
dos alunos; iii) realização da seleção dos alunos. O critério 
usado para a escolha desses discentes foi a avaliação das 
médias bimestrais dos mesmos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram ofertadas dez vagas, entre os dez alunos que foram 
classificados, seis desistiram e quatro permaneceram, no 
decorrer dos trabalhos tivemos algumas dificuldades como: 
falta de espaço apropriado, excesso de calor, falta de 
manutenção na limpeza do laboratório e realização de uma 
reforma na escola.  
Quanto aos avanços, apesar das dificuldades enfrentadas 
foi possível desenvolver 13 atividades com os alunos, 
dentre as quais destacam-se: confecção de modelos 
celulares, jogo da memória das organelas e mapa 
conceitual para avaliar a aprendizagem. Por fim houve a  
aplicação de um pequeno questionário para avaliar as 
atividades desenvolvidas no clube. Na primeira pergunta 
solicitou-se que eles escrevessem um pouco sobre o que 
tinham aprendido no clube de Ciências. Nessa questão 
uma aluna respondeu que tinha aprendido que existem 
vários tipos de células, a animal, a vegetal e a da bactéria, 
que agora ela sabe diferenciar cada uma delas e que 
aprendeu ainda que dentro das células existem várias 
organelas com diferentes funções. Outra aluna respondeu 
que tinha aprendido muito sobre o “fabuloso mundo das 
células” e como cada uma delas funciona. Que pôde 
observar e aprender cada pequena parte delas através das 
maquetes e citou algumas organelas e estruturas 
celulares. A segunda questão perguntava que nota eles 

dariam ao projeto, onde tinham as opções: ótimo, bom, 
regular, e ruim. As respostas foram unânimes que dariam 
ótimo. 
Na terceira questão solicitou-se que indicassem entre as 
atividades do clube, quais teriam mais gostado e que 
justificassem suas respostas. Cada aluna respondeu que 
gostou de uma atividade diferente: uma gostou mais dos 
mapas, outra gostou de produzir a célula vegetal, outra do 
jogo da memória e, a última, de construir as maquetes das 
células, por considerar interessante você conseguir ver e 
mostrar para outras pessoas o que tem dentro de uma 
célula. Nota-se que cada aluna gostou de uma atividade, 
evidenciando a importância dos professores variarem as 
formas de trabalhar em sala de aula. Segundo Rosa 
(2012), as aulas diferenciadas são importantes inovações 
para elevar o grau de motivação, estimulo e criatividade, 
visto que os alunos não aprendem da mesma forma. 
Por fim questionou-se o que eles levariam de aprendizado 
para o seu cotidiano. Dentre as respostas vale destacar a 
aluna que mencionou que aprendeu que existem várias 
maneiras de aprender e ela aprendeu que coisas 
pequenas fazem toda a diferença. 
Na vida acadêmica de acordo com Mayer, et al (2007) a 
participação de acadêmicos em atividades como dos 
Clubes de Ciências nas escolas proporciona uma 
experiência rica que não seria possível em outras 
situações, pois permite a aplicação de metodologias que o 
estágio em sala de aula não permite. Possibilitando o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
proporcionando experiência na produção de conhecimento. 

 
CONCLUSÕES 
A experiência adquirida como integrante do PIBID tem sido 
de extrema importância na nossa vida acadêmica, visto 
que a mesma tem contribuído muito para a nossa 
formação. Através das observações realizadas durante o 
desenvolvimento desse trabalho é possível refletir sobre as 
dificuldades enfrentadas por docentes e discentes nas 
instituições de ensino, bem como nos estimula a vivenciar 
de forma mais eficaz a realidade de ser professor. 
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INTRODUÇÃO 
A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça de origem 
asiática pertencente ao grupo das folhosas mais populares 
no mundo. Embora sua produção esteja em crescimento, 
muitos fatores ambientais podem afetar sua produtividade. 
Dentre esses, destacam-se o fotoperíodo longo, a alta 
incidência luminosa e, principalmente, as altas 
temperaturas. Em Boa Vista-RR, estes são característicos 
durante grande parte do ano. Porém, vários mecanismos 
são utilizados visando minimizar seus efeitos, entre esses, 
o uso de coberturas de solo e o cultivo em ambiente 
protegido. Nesse contexto, o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a influência da ambiência e de coberturas 
de solo na cultura da alface em Boa Vista, Roraima. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido durante os meses de agosto 
a setembro de 2014 no Centro de Ciências Agrárias da 
UFRR, em Boa Vista-RR. O solo utilizado foi classificado 
como LATOSSOLO AMARELO Distrófico. 
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 
casualizado em esquema fatorial 4 x 4 (quatro telados: T1 
- tela termorefletora com 50%, T2 - tela fotosseletiva com 
50%, T3 – tela termorefletora com 35% e T4 – tela 
fotosseletiva com 35% de sombreamento, e quatro tipos 
de coberturas de solo: Plástico Azul, Plástico Branco, 
Casca de Arroz in natura e o tratamento controle, Solo 
descoberto), com cinco repetições. Foram utilizados, 
como unidade experimental, vasos de polietileno de 5 
litros, totalizando 80 vasos. 
Para a obtenção dos resultados, avaliou-se as seguintes 
características da alface crespa cv. Verônica: massa seca 
da parte aérea e massa seca das raízes. Os resultados 
foram submetidos à análise de variância, na significância, 
as médias foram comparadas pelo teste de Tukey no nível 
de 5 % de probabilidade de erro através do programa 
estatístico Sisvar versão 5.1. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observou-se interação significativa dos tipos de coberturas 
x telados para as características estudadas, mostrando 
que, de modo geral, a cobertura com casca de arroz e os 
telados com tela fotosseletiva com 35% de sombreamento 
proporcionaram melhores condições de cultivo para a 
alface crespa cv. Verônica (Tabela 1). Segundo Taiz & 
Zeiger (2004), esses telados propiciam maior incidência e 
aproveitamento de radiação solar, além de diminuir a 
temperatura ambiente, explicando os bons resultados aqui 
encontrados. 

Para as coberturas de solo, plásticos branco e azul não 
apresentaram valores satisfatórios, sendo iguais ou 
menores que o tratamento controle nas variáveis 
analisadas. Já casca de arroz foi superior em todas as 
variáveis estudas em todos os telados (Tabela 1). 
Segundo Monteiro Neto et al. (2014), este comportamento 
deu-se devido a casca de arroz fornecer condições ideais 
de umidade e de temperatura do solo às plantas. 

 
Tabela 1. Massa seca da parte aérea (MSPA) e massa 
seca das raízes (MSR) de alface submetidos a diferentes 
coberturas de solos e diferentes telados, Boa Vista, RR, 
2014. 

 
CONCLUSÃO 
A cobertura de solo com casca de arroz associada à tela 
fotosseletiva com 35% de sombreamento propicia 
condições favoráveis de cultivo à cultura da alface em Boa 
Vista, RR. 
 
AGRADECIMENTOS 
Ao CNPq, pelo financiamento desta pesquisa 
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MONTEIRO NETO, J. L. L.; SILVA, A. C. D.; SAKAZAKI, R. T.; 
TRASSATO, L. B.; ARAÚJO, W. F. Tipos de coberturas de solo no cultivo de 
alface (Lactuca sativa L.) sob as condições climáticas de Boa Vista, Roraima. 
Bol. Mus. Int. de Roraima, v. 8, p. 47-52, 2014. 
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
719p.

Coberturas 
Telados 

T1 T2 T3  T4 

MSPA (g)* – CV = 27,49% 
P. azul 0,58 bA 0,37 cA 0,66 bA 0,63 bA 

P. branco 0,77 abA 0,49 cA 0,79 bA 0,95 bA 

C. arroz 1,41 aB 1,32 aB 2,95 aA 2,17 aB 

S. descoberto 0,95 abA 1,11 abA    0,60 bA 0,95 bA 

MSR (g)* – CV = 22,40% 
P. azul 0,50 aA 0,36 aA 0,33 bA 0,27 aA 

P. branco 0,37 aAB 0,69 aA 0,43 bAB 0,20 aB 

C. arroz 0,38 aB 0,76 aB 1,30 aA 0,43 aB 

S. descoberto 0,20 aA 0,50 aA 0,22 bA 0,18 aA 

Letras iguais maiúsculas nas linhas e minúsculas nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Coleção de orquídeas da Embrapa Roraima 
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Palavras Chave: Orchidaceae, biodiversidade. 
 
INTRODUÇÃO 
 
A Amazônia é a maior floresta tropical contínua do planeta. 
Diversos são os ambientes que compõem esse imenso 
bioma, reconhecidamente rico em biodiversidade. As 
orquídeas da região são parte desse acervo e encontram-
se disseminadas nos mais diferentes ambientes, como, 
savanas, campinas, florestas úmidas e montanhas de 
variadas altitudes (Luz & Franco, 2012). Localizadas sobre 
solos, rochas e principalmente, árvores e arbustos, as 
orquídeas da Amazônia possuem flores e polinizadores 
que atraem a curiosidade de cientistas de todo o mundo. O 
objetivo deste trabalho é divulgar as espécies de orquídeas 
nativas de Roraima, que compõem o acervo da coleção 
biológica da Embrapa Roraima.  

 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
 
A coleção de orquídeas nativas de Roraima encontra-se 
instalada na Sede da Embrapa Roraima, em Boa Vista, 
RR. A obtenção das espécies que compõem o acervo, 
iniciou-se após a obtenção do credenciamento desta 
instituição junto ao Conselho Nacional de Recursos 
Genéticos (CGEN) em 2010. As mudas foram obtidas de 
áreas de floresta, cerrado e em região de altitude de 
Roraima. Nas regiões de coletas são anotadas 
informações referentes às espécies (tipo de crescimento: 
epífito, rupestre ou terrestre; presença ou ausência de 
inflorescência) e ao ambiente (identificação do forófito e 
sua localização geográfica, com auxílio do GPS; existência 
de cursos d’água e presença de afloramento rochoso). 
Para o plantio das mudas são utilizados vasos de 
cerâmica, contendo substrato do tipo fibra de coco 
desidratada, carvão vegetal e bolas de argila expandida. 
Os tratos culturais, previstos para esta atividade, são: 
adubação de manutenção (mensalmente), consistindo da 
aplicação de uma fonte orgânica (torta vegetal) e 
quinzenalmente de aplicação, via pulverização foliar, de 
macro e micronutrientes. O Sistema de irrigação é feito por 
vaporização em três turnos diários no período seco e dois 
no período chuvoso. Após a floração, é feita a identificação 
por meio de literatura específica e excicatas enviadas para 
herbários do país. Com as plantas em floração são 
realizadas auto-polinizações que geram cápsulas 
fornecedoras de sementes para experimentos com a 
multiplicação “in vitro”. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A coleção de orquídeas da Embrapa Roraima é constituída 
por 237 exemplares pertencentes a 43 gêneros e 67 

espécies. Estimativa para o número de espécies da família 
Orchidaceae ocorrentes em Roraima é de cerca de 700 
(Luz, 1991). Este acervo, portanto representa cerca de 
33% deste quantitativo estimado para o Estado. As 
espécies componenets da coleção, de uma manerira geral 
apresentam ocorrência generalizada em toda a região 
amazônica, exceto Sobralia granítica e Encyclia 
auyantepuiensis, com endemismo na Serra do Tepequém 
e Cyrtopodium fowllei, predominante nas campinas e 
campinaranas.  Os gêneros mais representativos da 
coleção são: Epindendrum sp. (8 espécies), Maxillaria sp. 
(8 espécies) e Catasetum sp (5 espécies  
 
CONCLUSÕES 
 
Por se tratar de uma coleção oficial, as plantas são 
consideradas matrizes e podem contribuir, por meio da 
multiplicação clonal, para diversos fins, como, 
repovoamento, pesquisa e multiplicação para 
comercialização de plantas certificadas. 
___________________ 
 
LUZ, F.J.de; FRANCO, J. Orquídeas de Roraima. Brasília: Embrapa, 2012. 
181p.  
LUZ, F.J.DE F. Orquídeas da Amazônia. Boa Vista: On Line Editora, 2001.65p.
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Consórcio soja-teca em sistema integração lavoura-pecuária-floresta 

MENESES, Pedro Henrique Santos*1, SILVA, Edgley Soares1, CARMO, Ignácio Lund Gabriel da Silva1, 
MONTEIRO NETO, João Luiz Lopes1, SAMPAIO, Algusto César Falcão1, MEDEIROS, Roberto Dantas2  

1 Mestrando em agronomia pela Universidade Federal de Roraima, pedro.agro86@gmail.com 
2 Pesquisador da Embrapa Roraima 

Palavras Chave: Glycine max, Amazônia setentrional, Produtividade. 
 
INTRODUÇÃO 
O estado de Roraima surge como uma região promissora  
para a produção de grãos e carne no Brasil. Possui área 
disponível de cerrado em torno de 1,5 milhões de 
hectares, com grande potencial para dar suporte ao 
agronegócio nacional.  
O cultivo da soja nas áreas de Cerrado do Estado 
apresentou avanço a partir do ano de 2000, no entanto, 
nos últimos anos tem se observado oscilações no tamanho 
das áreas cultivadas. Alguns entraves para a produção da 
soja foram observados por Smiderle et al. (2008), dentre 
os quais, a baixa fertilidade natural dos solos e o uso de 
sistemas de manejo inadequados. 
Uma das alternativas para alavancar a cultura nesses 
cerrados seria o cultivo em sistema de integração lavoura-
pecuária-floresta (iLPF). Esse sistema tem como objetivo a 
otimização do sistema de uso da terra, visando atingir 
patamares cada vez mais elevados de produtividade, 
qualidade do produto, qualidade ambiental e 
competitividade, entretanto, sem a necessidade de 
aumentar a fronteira agrícola. 
Atualmente com a difusão dos sistemas de iLPF a soja 
tem sido considerada de elevado potencial para o uso, pois 
além de sua elevada produção, a mesma promove o 
enriquecimento dos solos em nitrogênio, favorecendo o 
crescimento da espécie florestal e da forrageira 
subsequente. 
A teca por sua vez é considerada na atualidade uma 
alternativa às espécies de elevado valor econômico para o 
suprimento sustentável das indústrias de base florestal, 
cujo principal produto é a madeira de qualidade, utilizada 
em móveis de luxo e na construção de iates.  
Neste sentido, objetivou-se avaliar a produtividade da soja 
em consórcio com a teca em funçao da distância da linha 
de plantio no sistema integração lavoura-pecuária-floresta. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no ano agrícola de 2013, em 
área de transição savana-mata, no campo experimental 
Serra da Prata pertencente a Embrapa Roraima localizado 
no município de Mucajaí-RR, nas coordenadas geográficas 
60° 58´40´´W e 02°23´49,5´´N. 
O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 
quatro repetições, os tratamentos consistiram de oito 
faixas de colheita da  soja (2,5m, 5,0m, 7,5m, 10,0m, 
12,5m, 15,0m, 17,5m e 20,0m) distanciada da linha de 
plantio da teca (Tectona grandis). A semeadura da soja foi 
realizada na forma de plantio direto, sobre a palhada de 
Brachiaria rusisiensis previamente dessecada.  
Avaliou-se a produtividade, obtida através da colheita e 
pesagem dos grãos da área útil da parcela experimental e 
convertida a um hectare. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, 
determinando-se a significância através do teste F a 5% de 
probabilidade, quando constatado efeito do 
distanciamento, procedeu-se a análise de regressão 
utilizando-se o programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 
2008). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A produtividade foi influenciada pela distância da linha de 
plantio da teca, observou-se efeito linear crescente para 
esta caracteristicas com média máxima observada de 
2599,5 kg ha-1. No entanto, nota-se que essa produtividade 
ficou bem abaixo da média da região, que é acima de 3000 
kg ha-1. Isto ocorreu, possivelmente pelo fato das 
condições climáticas (precipitação) terem sido 
desfavoráveis para a produção da soja, haja visto que as 
médias de precipitação foram próximas a 900 mm, quando 
o normal seriam médias em torno de 1900 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Produtividade de grãos de soja em função da 
distância da linha de plantio da teca. 
 
CONCLUSÕES 
Para se obter produtividade satisfatória é recomendado o 
plantio da soja em maiores distanciamentos da linha de 
plantio da teca. 
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Correlações entre atributos químicos do solo e produção de castanheiras-do-brasil 
cultivadas em sistema agroflorestal em Roraima 

 
RODRIGUES, Luzanira S.1*; BATISTA, Karine Dias2; PEDROZO, Cássia Ângela2 

1 Estudante de Ciências Biológicas, Bolsista PIBIC/CNPq, Faculdade Cathedral de Ensino Superior, Boa Vista, RR; 
luzana.bio@hotmail.com 
2Pesquisadora, Embrapa Roraima, Boa Vista, RR; karine.batista@embrapa.br. 
 
Palavras Chave: Bertholletia excelsa, fertilidade do solo, castanha. 
 
INTRODUÇÃO 
A castanheira-do-brasil (Bertholletia excelsa) participa com 
98,72% da produção nacional, com impactos positivos nas 
comunidades extrativistas, nos pequenos produtores e nas 
populações indígenas. A extração da castanha é uma das 
atividades de maior valor econômico da região amazônica 
(FERREIRA, 2009). O uso indiscriminado das castanheiras 
nativas para a extração da madeira tem dizimado vários 
castanhais nativos. Surge, a partir de então, a necessidade 
de se ter plantios de castanha-do-brasil na região Norte do 
Brasil com o intuito de manter a produção de castanha e a 
renda de milhares de trabalhadores. Segundo Nascimento 
et al. (2010), o tempo requerido para que as castanheiras 
expressem seu máximo potencial de produção é 
relativamente longo. Conhecer sobre a fertilidade do solo 
próximo às castanheiras-do-brasil em fase de produção 
pode ser uma estratégia para o planejamento da adubação 
de novos castanhais plantados ou para a manutenção dos 
castanhais já estabelecidos. As condições do solo onde 
são cultivadas as castanheiras devem exercer certa 
influência na produção de frutos de castanha.  
Dessa forma, objetivou-se nesse estudo verificar 
correlações entre atributos químicos do solo e a produção 
de castanhas-do-brasil cultivadas em sistema agroflorestal 
no estado de Roraima.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no Campo Experimental 
Confiança, localizado no município do Cantá - RR e 
pertencente à Embrapa Roraima. A área de estudo é um 
Sistema Agroflorestal, onde há castanheiras-do-brasil 
plantadas há 18 anos. 
A seleção das plantas estudadas foi com base na 
produtividade de frutos de castanha, sendo 11 plantas com 
alta produtividade e 12 com baixa produtividade. A 
produção (número de frutos e de sementes) por planta foi 
avaliada na safra de 2014. 
Após a seleção das plantas, foi coletado o solo em quatro 
pontos sob a projeção da copa de cada árvore, para fazer 
uma amostra de solo composta, por árvore. O solo foi 
coletado nas profundidades de 0-10, 10-20, 20-40 e 40-60 
cm. Após a coleta, o solo foi seco ao ar, destorroado e 
peneirado em peneira de 2 mm para então, ser analisado.  
Foram analisados os atributos químicos do solo: cálcio, 
magnésio, potássio, enxofre, fósforo, alumínio, acidez 
potencial, pH e matéria orgânica.  
O experimento foi inteiramente casualizado. Os valores de 
produção de castanha (número de frutos e número de 
sementes) e os atributos edáficos foram correlacionados e 
analisados através da correlação de Pearson, a 5% de 
probabilidade. Utilizou-se o programa SigmaPlot versão 
13.0, Systat Software, 2013. 

 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O número de sementes ou de frutos correlacionou apenas 
e negativamente com a matéria orgânica, na camada de 0 
a 10 cm de profundidade do solo. Outros estudos devem 
ser realizados para explicarem melhor a correlação 
negativa entre a MO do solo e a produção de castanha. 
Normalmente, a MO condiciona melhores características 
no solo para a produção de frutos. No entanto, Da SILVA 
et al. (2014), analisando as características químicas do 
solo, de 0 a 10 cm de profundidade, não observou 
nenhuma correlação entre atributos edáficos e produção 
de castanha no estado do Acre.  Houve correlações 
positivas entre Ca e Mg com o pH e negativas entre acidez 
potencial e Al com pH em todas as camadas do solo 
estudadas, a exceção da profundidade de 40 a 60 cm. 
Valores mais elevados de pH do solo conferem maior 
disponibilidade de Ca e Mg e menor disponibilidade de Al e 
acidez potencial. Nas camadas mais superficiais do solo, 
os coeficientes de correlação apresentaram valores 
maiores que aqueles no solo mais profundo.  
 
CONCLUSÕES 
A produção (número de frutos ou de sementes por árvore) 
de castanha correlaciona-se apenas e negativamente com 
a matéria orgânica na camada de 0 a 10 cm de 
profundidade do solo. 
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Currículo Escolar: Um Estudo sobre Teoria e Prática na Educação de Jovens e Adultos nas 
Escolas da zona oeste de Boa Vista - Roraima. 
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Palavra-chave:  Prática Docente, Currículo,  Ensino-aprendizagem 

 
INTRODUÇÃO 
 
As discussões acerca do currículo ainda estão muito longe 
de desenvolver o interesse e a atenção que merece diante 
do cenário educacional. No entanto, o currículo escolar na 
modalidade da educação de jovens e adultos – EJA, torna-
se distante das necessidades e realidade dos discentes 
noturnos, um dos motivos da evasão escolar é a falta da  
estruturação do currículo adequado para modalidade de 
ensino.  
Tendo em vista, que a carência na formação de docentes 
qualificados para a atuação na EJA, mostra um dos 
momentos de fragilidade não só do sistema educacional, 
mas o que circundam as características do currículo, 
envolvidas para o processo de ensino e aprendizagem. 
A fim de compreender sobre o currículo e as questões das 
práticas pedagógicas, o objetivo geral é uma análise das 
adaptações curriculares no âmbito da Educação de Jovens 
e Adultos - EJA, especificamente nas Escolas Estaduais 
da zona oeste do município de Boa Vista – Roraima, onde 
se localizam o número maior de estabelecimentos de 
ensino. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Este trabalho foi desenvolvido nas visitas técnicas em 13 
espaços escolares,sendo que ao todo são 17 escolas da 
zona oeste do municípiode Boa Vista, em Roraima. 
Aplicou-se questionário e entrevistas com gestão escolar. 
Levantamento bibliográfico e dados obtidos no IBGE/RR e 
SECD/RR.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A educação na cidade de Boa Vista é uma das questões 
sociais, que são mais discutidas no meio das 
comunidades, e são deixadas à mercê, pois há falta de 
boa vontade política para melhorias dos espaços 
escolares, material didático e recursos para  capacitação 
continuada dos docentes, principalmente, em relação ao 
currículo. 
No município de Boa Vista não é diferente, apesar da 
percepção obtida depois de vários dias nos espaços 
escolares, convivendo com a realidade na EJA. Foi 
possível compreender que há mais discentes mulheres do 
que homens. Observou-se que em relação ao currículo, 
60% dos alunos responderam que escolheram a 
modalidade de ensino noturno, por ser de fácil 
aprendizagem. 
 
CONCLUSÂO 
Os resultados analisados, mostrou-nos que ainda há uma 
distância entre o desenvolvimento de um currículo 
estruturado e ensino de qualidade que atenda a demanda 
não só educacional, mais incluindo o social aos estudantes 
noturnos. 
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Curva de absorção de água em sementes de amendoim de porte ereto cultivado em Roraima 
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Palavras Chave:  Arachis hypogaea, embebição de água, genótipos. 

 
INTRODUÇÃO 
Em Roraima, a fronteira agrícola mais setentrional do 
Brasil, foi conduzido projeto de melhoramento de 
amendoim e gergelim, para avaliar a adaptação de 
genótipos de amendoim para as condições de cultivo em 
Roraima. A importância sócio econômica da cultura está 
na comercialização e utilização dos vários produtos e 
subprodutos originados pela população. Dessa forma, este 
trabalho foi realizado com o objetivo de caracterizar a 
curva de absorção de água em sementes de nove 
genótipos amendoim de porte ereto produzidas em área 
experimental. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As sementes foram obtidas de experimento conduzido no 
campo experimental Serra da Prata, localizado no 
município de Mucajaí, Roraima. Foram avaliados nove 
genótipos de amendoim de porte ereto (BR 1, BRS 
Havanna, Tatu ST, 76AM, 179AM, 184AM, 270AM, 271AM 
e 298AM, respectivamente tratamentos T1 a T9) de julho a 
outubro 2014. O espaçamento utilizado foi de 0,5 x 0,2 m. 
As parcelas foram constituídas por quatro linhas de 5 m de 
comprimento, sendo as duas linhas centrais, com quatro 
metros de comprimento, a parcela útil. 
No Laboratório de Análise de Sementes da Embrapa 
Roraima, Boa Vista, RR, foram realizadas avalições quanto 
à absorção de água e germinação (BRASIL, 2009), no 
período de nove a treze de janeiro de 2015. 
Inicialmente, uma amostra de cada genótipo, constituída 
por 40 sementes, foi pesada (massa inicial) e semeada 
entre duas folhas de papel germitest umedecido com água 
destilada, no interior de caixas plásticas gerbox. Foi 
utilizada quantidade de água conforme Brasil (2009) 
equivalente a 2,5 vezes o peso do papel. Os gerbox com 
os tratamentos foram instalados em germinador (BOD), 
mantido em temperatura constante de 25oC. Em intervalos 
de tempo variados, inicialmente mais curtos (1 e 4 horas) e 
depois maiores (12 e 24 horas), foram realizadas 
pesagens sucessivas para quantificar o ganho de massa 
úmida ocorrida no período. A cada pesagem as sementes 
foram retiradas do gerbox, postas sobre papel para 
absorver a água externa, colocadas em balança de 
precisão (0,01 g) e em seguida retornadas ao gerbox e 
para a BOD. Ao final de 96 horas, as sementes foram 
retiradas dos gerbox, pesadas, obtendo-se a massa final e 
concluído o acompanhamento. Ao tempo em que foi 
realizada a avaliação da germinação (BRASIL, 2009). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nos dados obtidos quanto a absorção de água pelas 
sementes verifica-se na Figura 1, aumento do incremento 
acumulado na quantidade de água absorvida pelas 
sementes, gerando curvas ascendentes, pela hidratação 
ocorrida. As curvas obtidas indicaram que os genótipos 

absorveram água de forma semelhante, nos de tegumento 
vermelho quanto nos de tegumento creme (Figura 1A, B). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 - Curvas de incremento de massa úmida em 
sementes de genótipos de amendoim de porte ereto, de 
tegumento vermelho (A) e creme (B) em função de tempo 
de embebição, Boa Vista, Roraima, 2015. 
 
As sementes avaliadas neste trabalho estavam viáveis, 
verificando-se protrusão de radícula em mais de 90% das 
sementes dos nove genótipos trabalhados, sendo que para 
o BRS Havanna e 184AM germinaram 100%, aos quatro 
dias de embebição. 
 
CONCLUSÃO 
As sementes de amendoim de porte ereto apresentam o 
padrão trifásico de absorção de água e são vigorosas. 
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Densidade da madeira das principais espécies lenhosas do lavrado, norte da Amazônia 
brasileira 
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INTRODUÇÃO 
A densidade da madeira (DM) é expressa pela razão entre 
a massa seca e o volume verde de uma unidade amostral 
(Bowyer et al. 2007). O entendimento das variações da DM 
em função das espécies e ambientes vem sendo um 
instrumento chave para a transformação de dados de 
volume de madeira em biomassa (Reyes et al. 1992; 
Fearnside 1997; Chave et al. 2005; Jati et al. 2014). No 
caso da Amazônia, a maioria dos estudos de DM são de 
compilações ou investigações de espécies de árvores de 
sistemas florestais (Nogueira et al. 2005; Chave et al. 
2006; Nogueira et al. 2007). No entanto, em toda 
Amazônia existem áreas não florestais, em Roraima 
encontra-se o maior fragmento de sistema não florestal da 
Amazônia - o lavrado, com 42.706 km2 (Barbosa e 
Campos 2011). Por isso, Estimar a DM de espécies do 
lavrado favorece aos ajustes nos cálculos de biomassa e 
carbono do componente arbóreo local. 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram selecionados sítios amostrais nas savanas de 
Roraima (lavrado), onde estudamos as espécies mais 
comuns: Byrsonima crassifolia (L.) Kunth., B. coccolobifolia 
Kunth., Curatella americana L.f., Antonia ovata Pohl., 
Bowdichia virgilioides Kunth., Himatanthus articulatus 
(Vahl.) Woods., Roupala montana Aubl. e Xylopia 
aromatica (Lam.) Mart. A coleta das amostras foi realizada 
através do método destrutivo (autorização de coleta nº 
11035-1- IBAMA/SISBIO). Cada indivíduo selecionado foi 
seccionado em peças de madeira no formato de discos 
amostrais (cerne+alburno+casca) ao longo de toda sua 
dimensão vertical. Esta operação foi realizada com arco de 
serra manual. 
Teste de Lillefors foi usado para verificar a normalidade da 
distribuição dos dados. Para verificar diferenças entre as 
espécies, nós calculamos o valor médio ponderado da DM. 
O conjunto dos dados de DM foi separado por espécie e 
aplicada ANOVA (fator único) seguida do Teste de Tukey 
(α=0,05).  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A amostragem dos 75 indivíduos (8 espécies) com 
diâmetro basal (Db>10 cm) indicou que a DM entre as 
espécies diferiu significativamente (ANOVA; F7,67 = 12,74; 
P<0,00001), os valores observados por espécie 
encontram-se na tabela 1. 
De forma geral, os valores médios das espécies em nosso 
estudo (0,427-0,716 g.cm-3) estão dentro do intervalo 
esperado para espécies e famílias tropicais (Baker et al. 
2004; Chave et al. 2006), sendo similares aos observados 
em alguns táxons arbóreos do cerrado do Brasil Central 
(0,35-0,75 g.cm-3) por Bucci et al. (2004). Da mesma 
forma, nosso valor médio geral (0,592 g.cm-3) se encontra 
na mesma faixa de densidade da madeira determinada por 

Oliveira et al. (2012) para os cerradões e cerrados típicos 
de Minas Gerais (0,585-0,612 g.cm-3). 
Tabela 1: Variação da DM (g.cm-3) das 8 espécies do estudo. n=nº 
indivíduos; (a)=nº de discos amostrais da espécie; ABCD=semelhança 
entre as espécies (Tukey). 
Espécie n (a) Menor 

DM 
Maior DM Média 

A. ovata 7 (71) 0,551 0,662 0,596 BC 
B. cocolobifolia 9 (111) 0,589 0,647 0,615 CD 
B. crassifolia 13 (148) 0,543 0,714 0,619 CD 
B. virgilioides 8 (119) 0,520 0,646 0,580 ABC 
C. americana 18 (213) 0,427 0,600 0,525 A 
H. articulatus 7 (83) 0,497 0,607 0,544 AB 
R. montana 7 (78) 0,641 0,716 0,674 D 
X. aromatica 6 (67) 0,541 0,644 0,605 BC 

Média geral 0,427 0,716 0,592 

CONCLUSÕES 
Existe variação interespecífica da DM entre as principais 
espécies arbóreas da savana de Roraima. Portanto, deve-
se levar em consideração essa variação em cálculos de 
biomassa e estoques de carbono do lavrado. 
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De Resíduos Sólidos a Merenda Escolar: Um Ciclo Sustentável  
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INTRODUÇÃO 
Este trata-se de um Empreendimento Social, que busca 
adaptar um ciclo sustentável, na Escola Estadual Buriti, 
Roraima, na qual foi proposto a execução de uma gestão 
ambiental, para analisar as consequências, isto é, quais 
resultados pertinentes se obteria sobre a responsabilidade 
socioambiental. Espera-se assim com este demonstrar a 
necessidade, a viabilidade, e a rentabilidade do cultivo de 
alimentos utilizados na merenda escolar, por meio da 
gestão de um ciclo sustentável, no contexto escolar. Logo 
a expectativa é de se gerar uma nova cultura para 
produção de insumos para a merenda escolar mais 
saudável. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto procurará introduzir uma nova ação no que diz 
respeito a destino dos resíduos sólidos da Escola Buriti 
para prática de alimentos orgânicos, mediante 
desenvolvimento de uma horta, no ano de 2014, produzida 
de forma interativa pela comunidade escolar por um ciclo 
sustentável, através de uma pesquisa ação, na qual 
segundo Thiollent a pesquisa ação é definida como: um 
tipo de pesquisa social com base empírica, concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo no qual os 
pesquisadores e os participantes, representativos da 
situação e/ou do problema, estão envolvidos de forma 
cooperativa e participativa (THIOLLENT, 1986, p.3. In: 
ROCHA, 2012, p. 13). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Mediante as ações do projeto, realizada na Escola, 
possibilitou aspectos de escola sustentável, na qual as 
ações decorrentes, desencadearam resultados benéficos 
quando ao empreendedorismo social – Ambiental (Imagem 
1). Após todas as fases pode-se concluir o ciclo 
sustentável (Imagem 2) que o projeto propôs realizar, 
através de ações socioambientais, voltando-se para a 
merenda escolar. 
 
Imagem 1: Ambiente Escolar - Escola Estadual Buriti. 

 

 
Outro resultado do projeto que vale ser exposto, se dá pela 
forma estratégica, quanto a necessidade financeira para o 
desenvolvimento, conforme ilustrativo (quadro1): 
Imagem 2: Ciclo Sustentável – Escola Estadual Buriti. 

 

 
Quadro 1: Orçamento Final do Projeto. 

Materiais 
Necessários 

Valor (R$) Estratégia de Realização 

Limpeza do 
Terreno 

100,00 
Pago com os alimentos arrecado na 
I Gincana Solidaria Ecológica; 

Canteiros 824,00 
Construídos pela comunidade 
escolar em prova em Gincana; 

Sementes 54,00 Arrecadas em prova da Gincana; 

Composteira 72,00 
Comprado após venda de garrafas 
pet e latas, arrecadas em Gincana; 

Despesas 
Extras 

200,00 Pagas após vendas de roupas 
adquiridas em Gincana. 

Total 1.350,00 Custo Zero 

CONCLUSÕES 
Iniciativas empreendedoras sem objetivar somente o lucro 
em si, se torna algo de valor muito maior que financeiro, 
pois um conhecimento adquirido, uma ajuda realizada, um 
auxilio proposto, pode-se conseguir tornar as pessoas, a 
comunidade e quem sabe o mundo melhor. 
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Desafios para professores da Educação Infantil: a música como elo de mediação entre os 
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INTRODUÇÃO 
O artigo apresenta reflexões sobre a importância da 
formação do professor da Educação Infantil, como um 
processo a ser vivenciado a partir da sua prática 
pedagógica, tendo a música como ferramenta de 
mediação entre os saberes. O compartilhamento de 
saberes entre o pedagogo e o professor especialista em 
música no contexto escolar, pressupõe uma práxis 
docente que é refletida e dialógica, pois é discutida entre 
os pares num processo de socialização profissional. Do 
nosso ponto de vista, propomos uma discussão referente a 
formação do professor da Educação Infantil no que 
concerne à educação para as crianças e o uso da 
linguagem das artes, mais especificamente da música, 
como elemento de seu desenvolvimento cognitivo e 
sensível, e de expressão e manifestação de 
conhecimentos. Além disso, a necessidade de se propiciar 
uma formação permanente aos professores tem de ser 
entendida como uma atitude emergencial para se almejar 
uma educação de qualidade nas nossas escolas. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
As principais características metodológicas desse estudo 
são: a imersão da pesquisadora nas circunstâncias e no 
contexto da pesquisa, o reconhecimento dos sujeitos 
participantes como produtores de conhecimentos e 
práticas e, a busca por resultados como fruto de um 
trabalho coletivo resultante da interação entre pesquisador 
e pesquisado. Sendo assim, adotamos como metodologia 
a pesquisa-ação, a qual considero como uma metodologia 
em que os sujeitos envolvidos formam um grupo com 
objetivos e metas comuns, interessados em um problema 
que emerge do contexto no qual atuam desempenhando 
os papeis de pesquisador e de professor. 
Como elemento de ação, optamos pela criação de uma 
Oficina Pedagógica. De caráter eminentemente interativo e 
colaborativo, as Oficinas Pedagógicas são excelentes 
estratégias para ensinar valores de convivência e para 
desenvolver ou reforçar os vínculos intersubjetivos que 
perfazem a instituição escolar. Elas tanto promovem, 
quanto necessitam de uma cultura de participação e de 
integração de todos, ou seja, de um trabalho que seja 
coletivo.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Compartilhamos  que as manifestações das crianças  são 
originárias de uma cultura própria delas e “suas 
expressões, nas variadas linguagens, decorrem da relação 
com a cultura que as cerca, ou seja, com os bens culturais 
que a sociedade disponibiliza para elas” (Coutinho, 2002, 
p. 7-8.). Vygotsky (1998) informa que a produção de 
cultura depende sobretudo dos processos interpessoais 
que são estabelecidos pelas relações entre um grupo, e a 
escola exerce um papel importante quando promove a  
 

 
autonomia da turma. Cabe ao professor como mediador 
realizar a tarefa de ampliar o repertório cultural da criança 
e, esse processo depende de intervenções com atividades 
desafiadoras que possibilitem o desenvolvimento dessa 
autonomia na criança.   
Diante dessas questões compreendemos que os cursos 
de Pedagogia, em especial, responsáveis pela formação 
universitária e inicial do profissional docente que irá atuar 
também na Educação Infantil, não dedicam nas suas 
estruturas curriculares, disciplinas- quando elas existem, 
com tempo de estudo suficiente, via de regra por um único 
período, para o aprofundamento sobre as etapas do 
desenvolvimento das crianças. Essas conjunturas acabam 
por não conceder a ambiência para tratar da 
profissionalidade do futuro professor da Educação Infantil.   
 
CONCLUSÕES 
Na Educação Infantil, a música está presente no cotidiano 
do professor. As concepções dos professores atuantes na 
Educação Infantil sobre os conhecimentos musicais são 
construídas a partir das suas experiências de vida e da 
sua formação, considerando a realidade em que a escola 
se encontra. O professor atuante na Educação Infantil e o 
professor de música podem desenvolver uma proposta de 
trabalho colaborativo, a partir de um sólido fundamento 
sobre as bases de seu trabalho – saberes da função 
educativa, disciplinares, curriculares e experienciais - para 
poder argumentar e colocar suas ideias com clareza e 
segurança nas escolas em Boa Vista, assim como em 
outras realidades nacionais. Progressivamente, pudemos 
observar no decorrer das Oficinas de Musicalização as 
mudanças que ocorreram nas concepções dos 
professores em relação à presença da música no currículo 
da Educação Infantil, assim como nas atividades musicais 
inseridas nas suas práticas pedagógicas. Desse modo, 
acreditamos que a partir do momento que o professor 
tome consciência sobre a sua ação diante de um novo 
conhecimento musical, ele cria novas estruturas para se 
apropriar desse conhecimento. Portanto, podemos afirmar 
que dar oportunidade ao professor de vivenciar um 
processo de musicalização, faz com que ele se sinta capaz 
de proporcionar atividades específicas da área musical 
para seus alunos. 
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INTRODUÇÃO 
Este artigo apresenta um relato de experiência realizado 
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 
com a Turma 1 do turno vespertino, do Núcleo de 
Educação da Infância – NEI-CAp/UFRN, no período de 
maio a junho de 2013, e tem como objetivo refletir sobre o 
trabalho realizado, por meio da descrição e da análise de 
recortes, que expressam os processos de ensinar e de 
aprender vivenciados pelos professores e pelas crianças. 
O referido trabalho foi realizado em um momento de 
inserção escolar, em que as crianças ainda estão 
construindo uma relação de confiança e de familiaridade 
com a escola, com os espaços, com os colegas e com as 
professoras. Frente a essa realidade, o trabalho realizado 
considerou o processo de adaptação ainda em 
andamento.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia privilegiada foi o tema de pesquisa, 
fundamentada em uma perspectiva de conhecimento em 
rede. O tema de pesquisa desenvolvido neste bimestre foi 
“Os bichinhos do parque – o embuá, a aranha e a 
formiga”, o qual possibilitou um trabalho interdisciplinar 
com diferentes áreas do conhecimento e a vivência de 
práticas diversas de desenvolvimento da linguagem oral e 
de construção de conhecimentos.  
O tema de pesquisa é o procedimento metodológico 
adotado pelo NEI-CAp/UFRN. Através dele articulou-se 
três dimensões básicas necessárias para trazer às 
vivências infantis aspectos da vida contemporânea: o 
conhecimento das áreas de conteúdo que se quer tornar 
disponível, o contexto sociocultural das crianças e os 
processos de construção de 
conhecimento/desenvolvimento nas crianças. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Eleito o tema, partimos para as primeiras 
problematizações, na tentativa de restringirmos o estudo, 
dada a condição do grupo. A decisão por três 
insetos/animais decorre do fato de que poderíamos 
enriquecer o estudo, com três eixos articulados, em uma 
perspectiva comparativa e, ao mesmo tempo, aproveitar a 
disposição das crianças para conhecer sobre esses 
bichinhos. 
Eleito o tema “Os bichinhos do Parque”, partimos para os 
procedimentos comuns à nossa metodologia de trabalho, 
com base nas questões e nos conhecimentos prévios das 
crianças. 
As ideias iniciais dos aprendizes e as questões de 
pesquisa articularam insetos e animais em três eixos 
interligados e originaram os objetivos e as estratégias 
pedagógicas para o trabalho com essa temática 
específica.  
A tarefa de articulação entre temas e conteúdos que 
expressam os eixos estruturantes do estudo tem como 
ponto de partida as questões das crianças, podem ser 
entendidas como questões geradoras (ANGOTTI, 
DELIZOCOIV; PERNAMBUCO, 2002). Com essa base, os 

objetivos e as estratégias são resultados de uma 
problematização planejada, de modo que seja possível um 

enfrentamento das tensões entre fragmentos e totalidades do 
conhecimento elaborado, particularmente quando 
consideradas na elaboração dos programas. [...] Definidos os 
temas ou as situações significativas a eles relacionadas, estes 
podem ser interpretados pelos conhecimentos de que os 
alunos dispõem. Um dos objetivos é a obtenção e 
problematização (ANGOTTI; DELIZOCOIV; PERNAMBUCO, 
2002, p.288).   

 
A rede temática construída nessa perspectiva está 
destacada abaixo: 

O estudo da temática, na perspectiva da rede de 
conhecimentos, possibilitou o diálogo entre as áreas de 
conhecimento e a articulação entre os eixos privilegiados.  
 
CONCLUSÕES 
O trabalho realizado com o tema de pesquisa privilegiado 
para este bimestre reafirma a importância de estudos que 
se alinham às Ciências Naturais, nas turmas das crianças 
pequenas. Acrescentamos a isso a possibilidade de, por 
meio desse estudo, contribuir para o desenvolvimento 
integral das crianças e para a aprendizagem de conteúdos, 
nas diversas áreas do conhecimento, integrando-as em 
uma perspectiva interdisciplinar de conhecimento em rede.  
Desse potencial do objeto de estudo evidenciado, 
resultaram questões pertinentes de aprendizagem, 
diálogos com as Ciências Naturais, com a matemática e o 
exercício de procedimentos de estudo fundamentais ao 
início da escolarização, tais como a entrevista com uma 
profissional especialista e a visita de estudo.  
Podemos afirmar, ainda, que as crianças progrediram na 
construção de conhecimentos científicos, superando e 
reelaborando muitos de seus entendimentos cotidianos e 
espontâneos.  
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Desempenho da cultivar BRS Roraima com diferentes sistemas de manejo da água em 
várzea de Roraima 

MORINIGO, Emilia Estefania Villalba1, CORDEIRO, Antônio Carlos Centeno 2, SILVA, Edgley Soares1, 
NACIEMENTO, Fernanda Ramalho*1, SAMPAIO, Augusto César Falcão1, COSTA Pâmela Gomes1. 

  1Mestrando em agronomia pela Universidade Federal de Roraima, Bairro Cauamé, 
9.310-270, Boa Vista-RR, emibta@hotmail.com;   2 Pesquisador da Embrapa Roraima. 

Palavras Chave: Oryza sativa L. Irrigação, suministro. 
 
INTRODUÇÃO 
O arroz (Oryza sativa L.) é um dos cereais de maior 
importância social e econômica para o mundo. É 
responsável pela alimentação de dois terços da população 
mundial e fornece, aproximadamente, 20% da energia e 
15% da proteína necessária ao ser humano (CORDEIRO 
et al., 2010). Para maximizar a eficiência dos recursos 
naturais e insumos, o manejo integrado da cultura de arroz 
irrigado é de fundamental importância, pois propicia 
aumento da produtividade da lavoura e reduz o custo de 
produção, minimizando os impactos ambientais negativos 
(COSTA et al., 2000). Em Roraima, o agronegócio do arroz 
tem participação significativa na geração de emprego, 
renda e no Produto Interno Bruto (PIB), sendo uma das 
poucas cadeias produtivas efetivamente estabilizadas no 
Estado (FABRE et al., 2011; CORDEIRO et al., 2008). A 
maioria da produção (75%) é exportada para outros 
estados, principalmente para o Amazonas, e o restante 
(25%) é o suficiente para o abastecimento do mercado 
local.  
Neste sentido, objetivou-se avaliar o desempenho da 
cultivar BRS Roraima sob diferentes sistemas de manejo 
da água, em várzeas do Rio Branco, Boa Vista, Roraima. 

 
 MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no período de dezembro de 
2014 a abril de 2015 em área de várzea do Rio Branco na 
Fazenda Santa Cecília, localizada no município de Cantá, 
estado de Roraima.  
O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com 
quatro repetições. Os tratamentos consistiram-se da 
avaliação da cultivar de arroz BRS Roraima, em quatro 
sistemas de manejo da água de irrigação: (M1): suministro 
intermitente até a colheita (solo saturado), (M2): suministro 
intermitente na fase vegetativa (45 dias após a 
emergência), seguida de inundação continua até 
maturação, (M3): inundação continua até primórdio floral 
(45 dias após a emergência), seguida de suministro 
intermitente até maduração), e M4: Inundação contínua.  
A irrigação foi iniciada no estádio V4 (4 folhas), 
correspondendo a 25 dias após a emergência (DAE). 
Durante o período da irrigação cada parcela recebeu o 
manejo de água correspondente, mantendo uma lamina de 
água de 5 cm para o manejo contínuo e as parcelas de 
suministro intermitente foram irrigadas até uma lamina de 
5 cm, após apresentarem o solo saturado recebiam água 
de novo. Avaliou-se a altura das plantas, número de 
panículas/m2 e o cumprimento de panículas. Os dados 
foram submetidos à análise de variância completada pelo 

teste F a 5% de probabilidade. Para a comparação entre 
as médias dos sistemas de manejo da água, empregou-se 
o teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apresentam-se na tabela 1 os valores médios de altura de 
plantas, número de panículas/m2 e comprimento de 
panículas da cultivar BRS Roraima. Através da qual 
observou-se que não houve efeito dos manejos da água 
sobre estas características. 
Apesar de não haver diferença estatística, numericamente, 
o manejo 1 foi para a altura das plantas, manejo 2 para o 
número de panículas e manejo 3 para o comprimento de 
panículas.  
 
Tabela 1 - Valores médios de altura de plantas, número de 
panículas /m2 e comprimento de panículas submetidas à 
manejos de irrigação em várzea do rio branco, Roraima 
Medias seguidas pelas mesmas letras nas colunas no diferem entre si 
pelo teste de tukey a 5% de probabilidade.  
 

CONCLUSÕES 
O manejo da água não influencia o desempenho da 
cultivar BRS Roraima nas condições de várzea do rio 
branco, Roraima.   
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Manejos 
da água 

Altura de 
plantas 

Número de 
panículas m2 

Comprimento 
de panículas 

M1 77,85a 146,25a 11,70a 
M2 75,75a 173,00a 13,17a 
M3 74,87a 160,00a 19,07a 
M4 72,32a 135,00a 18,85a 

Média 75,20 153,56 15,70 
CV (%) 12,57 16,30 86,47 
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Desempenho da cultivar de arroz IRGA 428 com diferentes sistemas de manejo da água em 
várzea de Roraima 
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Palavras Chave: Oryza sativa L. Irrigação, suministro. 
 

INTRODUÇÃO 
O arroz destaca-se em nível mundial pela produção e área 
de cultivo, sendo uma cultura estratégica sob o ponto de 
vista econômico e social (EMBRAPA, 2006). O arroz 
irrigado é assunto em vários debates envolvendo 
conservação de água em nível mundial, por estar entre as 
espécies que mais utilizam irrigação e por ser classificada 
como muito exigente quanto ao uso de água durante o 
ciclo de desenvolvimento (MACHADO et al., 2006). Em 
Roraima, o agronegócio do arroz tem participação 
significativa na geração de emprego, renda e no Produto 
Interno Bruto (PIB), sendo uma das poucas cadeias 
produtivas efetivamente estabilizadas no Estado (FABRE 
et al., 2011; CORDEIRO et al., 2008). A maioria da 
produção (75%) é exportada para outros estados, 
principalmente para o Amazonas, e o restante (25%) é o 
suficiente para o abastecimento do mercado local.  
Neste sentido, objetivou-se avaliar o desempenho da 
cultivar IRGA 428 sob diferentes sistemas de manejo da 
água, em várzeas do Rio Branco, Boa Vista, Roraima. 

 
 MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no período de dezembro de 
2014 a abril de 2015 em área de várzea do Rio Branco na 
Fazenda Santa Cecília, localizada no município de Cantá, 
estado de Roraima.  
O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com 
quatro repetições. Os tratamentos consistiram-se da 
avaliação da cultivar de arroz IRGA 428, em quatro 
sistemas de manejo da água de irrigação: (M1): suministro 
intermitente até a colheita (solo saturado), (M2): suministro 
intermitente na fase vegetativa (45 dias após a 
emergência), seguida de inundação continua até 
maturação, (M3): inundação continua até primórdio floral 
(45 dias após a emergência), seguida de suministro 
intermitente até maduração), e M4: Inundação contínua.  
A irrigação foi iniciada no estádio V4 (4 folhas), 
correspondendo a 25 dias após a emergência (DAE). 
Durante o período da irrigação cada parcela recebeu o 
manejo de água correspondente, mantendo uma lamina de 
água de 5 cm para o manejo contínuo e as parcelas de 
suministro intermitente foram irrigadas até uma lamina de 
5 cm, após apresentarem o solo saturado recebiam água 
de novo.  
Avaliou-se a altura das plantas, número de panículas/m2 e 
o cumprimento de panículas. Os dados foram submetidos 
à análise de variância completada pelo teste F a 5% de 
probabilidade. Para a comparação entre as médias dos 
sistemas de manejo da água, empregou-se o teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apresentam-se na tabela 1 os valores médios de altura de 
plantas, número de panículas/m2 e comprimento de 
panículas da cultivar IRGA 428. Através da qual observou-
se não haver efeito dos manejos sobre a altura das plantas 
e número de panículas/m2. 
Para o comprimento de panículas as melhores médias 
foram encontradas nos Manejos 1, 4 e 2, (não diferiram 
estatisticamente) com 24,27 cm, 23,75 cm e 22,97 cm 
respectivamente. 
 
Tabela 1 - Valores médios de altura de plantas, número de 
panículas /m2 e comprimento de panículas submetidas à 
manejos de irrigação em várzea de Roraima, 2015 
Medias seguidas pelas mesmas letras nas colunas no diferem entre si 
pelo teste de tukey a 5% de probabilidade.  

 
CONCLUSÕES 
O manejo da água influencia o comprimento de panículas 
da cultivar IRGA 428 nas condições de várzea de Boa 
Vista, Roraima.   
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Manejos 
da água 

Altura de 
plantas 

Número de 
panículas m2 

Comprimento 
de panículas 

M1 62,92a 144,50a 24,27a 
M2 60,65a 142,50a 22,97ab 
M3 60,37a 157,25a 21,62b 
M4 58,05a 179,50a 23,75ab 

Média 60,50 155,93 23,15 
CV (%) 13,37 12,28 5,12 
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Desempenho de linhagens de amendoim de porte ereto e rasteiro cultivadas em Roraima 
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Palavras Chave: Arachis hypogaea, produtividade, genótipos. 
 

INTRODUÇÃO 
O mercado do amendoim no Brasil é diverso, incluindo a 
comercialização de vagens e sementes “in natura” na 
indústria de alimentos (FREITAS et al., 2005). O 
amendoim processado industrialmente, resulta em vários 
produtos e subprodutos, gerando empregos e renda aos 
pequenos produtores (SMIDERLE; VIANA, 2013). Assim, a 
importância sócio econômica da cultura está na 
comercialização e utilização dos produtos e subprodutos. 
Em Roraima, fronteira agrícola mais setentrional do Brasil, 
conduziu-se projeto (Embrapa Algodão) de melhoramento 
de amendoim para avaliar a adaptação de genótipos de 
portes ereto e rasteiro em campo experimental. Objetivou-
se avaliar a produtividade de grãos e características 
agronômicas de cultivares e linhagens de amendoim de 
porte ereto e rasteiro em Roraima. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Os experimentos foram instalados no campo experimental 
Serra da Prata, localizado no município de Mucajaí, 
Roraima. Foram avaliados nove genótipos de amendoim 
de porte ereto (BR 1, BRS Havanna, Tatu ST, 76AM, 
179AM, 184AM, 270AM, 271AM e 298AM) de julho a 
outubro 2014. O espaçamento utilizado foi de 0,5 x 0,2 m. 
As parcelas foram constituídas por quatro linhas de 5 m de 
comprimento, sendo as duas linhas centrais, com quatro 
metros de comprimento, a parcela útil. Foram avaliados 
também treze genótipos de amendoim de porte rasteiro 
(LPM12, LPM13, LPM14, LPM15, LPM16, LPM17, LPM18, 
LPM19, LPM20, LPM21, LPM22, LPM23 e RUNNER). O 
espaçamento utilizado foi de 0,9 x 0,2 m. As parcelas 
foram constituídas por quatro linhas de 5 metros de 
comprimento, sendo as duas linhas centrais, com quatro 
metros, a parcela útil. O delineamento experimental 
utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições. 
A adubação constou da aplicação, nos sulcos de 
semeadura, de 100 kg ha-1 de P2O5 e 80 kg ha-1 de K2O. 
Foram realizadas avaliações de produtividade e 
características agronômicas. Estabeleceu-se a relação 
entre grãos e cascas (RGC), e a produtividade de grãos. 
Os dados foram tabulados em planilhas e realizada análise 
pelo teste F e agrupadas pelo teste se Scott-Knott a 5%, 
utilizando Sisvar (FERREIRA, 2011). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados indicaram genótipos com produtividades 
superiores das obtidas nas cultivares (Tabela 1). Destaca-
se (porte ereto) os genótipos 76AM, 179AM, 184AM com 
mais de 2100 kg ha-1 e LPM12, LPM14, LPM15, LPM21 
(porte rasteiro) acima de 1.200 kg ha-1 de grãos. Estes 
valores foram inferiores aos obtidos por Smiderle e Viana 

(2014), possivelmente devido ao déficit hídrico ocorrido no 
período (BALARDIN et al., 2006). 
Tabela 1. Resultados médios de produtividade (PROD, kg 
ha-1), peso de 100 vagens com casca (P100VGcc, g), peso 
de 100 sementes (P100S, g), número de sementes em 10 
vagens (NS10Vg), número de vagens em 10 plantas 
(NVg10P) e rendimento (RDT, %) obtidos em genótipos de 
amendoim de porte ereto e rasteiro em Roraima. 

 PROD P100VGcc P100 S NS NVg10 RDT 

Trata Porte Ereto  

BR-1 1716a 116,0a 43,8b 30a 83,0b 75,2a 
BRS Hav 1821a 123,5a 47,0b 32a 73,3b 75,9a 
Tatu ST 1922a 120,5a 43,1b 29a 80,8b 75,3a 
76 AM 2269a 111,5b 49,9b 24b 106,8a 76,9a 
179 AM 2143a 96,4c 48,6b 20c 111,5a 76,1a 
184 AM 2296a 109,8b 61,1a 23b 130,0a 75,1a 

270 AM 1943a 98,3c 47,3b 20c 92,0b 75,5a 

271 AM 1881a 108,2b 48,0b 24b 89,5b 75,3a 
298 AM 2036a 124,8a 46,8b 31a 76,8b 76,1a 

CV% 17,8 7,6 10,8 10,7 22,8 1,2 

 Porte Rasteiro  

LPM 12 1217b 108,8b 64,7a 13b 111a 78,7b 
LPM 13 1068b 91,2c 53,8b 14a 111a 80,0a 
LPM 14 1246b 94,6c 54,5b 16a 100a 77,9b 
LPM 15 1607a 96,2c 54,4b 16a 160a 77,7b 
LPM 16 988c 95,6c 57,8b 12b 122a 78,3b 

LPM 17 916c 88,3c 49,4c 14a 125a 78,2b 

LPM 18 463d 73,1d 39,3d 10b 80a 75,0d 
LPM 19 761c 85,7c 46,1c 13b 114a 76,7c 
LPM 20 1176b 108,4b 60,6a 14a 141a 79,6a 
LPM 21 1346b 73,8d 41,6d 15a 151a 77,5b 
LPM 22 952c 91,2c 52,0b 10b 140a 78,9b 
LPM 23 825c 77,9d 47,2c 12b 116a 76,4c 

RUNN 1107b 118,4a 62,4a 14a 116a 78,7b 

CV% 19,6 5,9 5,9 16,3 27,8 1,2 
*Na coluna, letras distintas diferenciam agrupamentos de médias pelo teste de 
Scott-Knott a 5%. 

CONCLUSÃO 
As linhagens de porte ereto 76AM, 179AM e 184AM 
produzem mais de 2.100 kg ha-1

 de grãos. 
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Desenvolvimento, turismo e conflitos na Amazônia setentrional: Uma análise do contexto 
territorial na região turística “extremo norte do Brasil” - Roraima 

BRITO¹, Bruno Dantas Muniz de 

¹ brunodibrito@uerr.edu.br 
Palavras Chave: Desenvolvimento, Turismo, Conflitos, Amazônia Setentrional, Roraima. 
 
INTRODUÇÃO 
A região norte do Brasil é reconhecida por abrigar a 
floresta Amazônica, onde se encontra a maior 
biodiversidade do mundo, além das riquezas culturais e 
étnicas presentes nas comunidades indígenas que 
habitam nesse lugar. Tida como uma das regiões mais 
carentes do país, acaba tornando-se objeto de ações e 
projetos que visem seu desenvolvimento. Assim, pensar 
em projetos que proporcionem a potencialização de suas 
vocações é motivo suficiente para se esbarrar em uma 
série de paradigmas que vão desde gargalos na 
demarcação de áreas produtivas até conflitos 
socioambientais decorrentes do aproveitamento das 
potencialidades locais, motivados pelos múltiplos 
interesses que coexistem nesta área, sobretudo na porção 
do extremo norte de Roraima (VERAS, 2012). Há uma 
multiplicidade de ações acontecendo no território 
compreendido por essas potencialidades turísticas e que 
acabam, em certa medida, a conflitarem-se por conta dos 
diversos interesses que emergem junto aos atores locais 
(SANTOS, 2004; RORAIMA, 2008; RODRIGUES, 2006, e; 
OLIC, 1999). Nesse sentido, este estudo tem por 
pressuposto compreender de que forma as políticas 
públicas de desenvolvimento regional voltadas para o 
turismo foram dispostas na Amazônia setentrional, 
notadamente na região turística Extremo Norte do Brasil, 
em Roraima, por meio do Programa de Regionalização do 
Turismo, e quais conflitos podem ser identificados no 
território entre os distintos atores por conta dessas 
iniciativas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A presente temática envolverá uma ampla pesquisa 
constituída pela triangulação de etapas que podem ser 
entendidas de forma justaposta. As três etapas são 
definidas da seguinte forma: A primeira delas consiste na 
inventariação da oferta turística dos municípios situados na 
região turística Extremo Norte do Brasil (Amajari, 
Pacaraima e Uiramutã), utilizando como sistemática a 
proposta pelo Ministério do Turismo (MTUR, 2014 e; 
BRASIL, 2006). Na segunda etapa da pesquisa será 
realizado um mapeamento detalhado de todas as políticas 
públicas (em âmbito municipal, estadual e federal) que 
foram implementadas no território e que influíram nos 
rumos da atividade turística regional (LAKATOS, 1986 e; 
SEIBEL, 2007). Por fim, a terceira etapa da pesquisa 
consiste na identificação dos conflitos territoriais que se 
desencadearam na região estudada e seus impactos 
sentidos pelo segmento turístico por conta das políticas 
voltadas ao desenvolvimento regional.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Desta forma, serão discutidos neste estudo aspectos 
relacionados ao desenvolvimento do turismo na região 

turística Extremo Norte do Brasil, as políticas públicas 
empreendidas e os conflitos resultantes neste território, 
envolvendo os agentes locais atuantes no processo e suas 
percepções sobre como esses conflitos obstaculizam o 
desenvolvimento regional. Desta forma, é imprescindível 
que o cenário demonstrado pelas políticas públicas seja 
objeto de análise crítica, tendo em vista que o referido se 
coaduna ao escopo territorial local, já que ações foram (ou 
não) empregadas com este propósito, sob a égide de um 
poder central (HAESBAERT, 2004; RAFFESTIN, 1993; 
SAQUET, 2007). Assim podemos salientar, amparados 
pelas ideias de Santos (1996), que existem duas formas de 
se proporcionar desenvolvimento territorial e turístico: por 
meio do consumo consumptivo (esgota-se em si mesmo) e 
do consumo produtivo (produção de novos bens e 
serviços). É imprescindível se chegar a essa questão com 
precisão, tendo em vista que a atividade turística no 
últimos 30 anos tem sido vista como pedra de salvação de 
muitas comunidades, de modo que foi colocado com a 
principal mola de desenvolvimento regional sem que, para 
isso, tenham sido feitos estudos que demonstrassem tal 
conjuntura, quando na verdade o que se vendia era um 
engodo (CORIOLANO, 2006).  
 
CONCLUSÕES 
O resultado disso consiste em uma série de conflitos 
regionais que acabam por condenar a região norte (e 
pobre) de Roraima a uma grande inércia, prejudicando 
toda sociedade e inviabilizando alternativas de 
desenvolvimento que não estejam relacionadas ao cenário 
político partidário local, perfazendo um ciclo vicioso de 
intermináveis ações e projetos que não chegam a lugar 
algum. 
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Diagnóstico ambiental na sede do município de Rorainópolis, bacia do rio Anauá, região Sul 
do Estado de Roraima 
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Palavras Chave: Saneamento básico, lixo urbano, matadouros, efluentes líquidos, serrarias, resíduos sólidos. 

INTRODUÇÃO 
O Estado de Roraima, localizado no extremo norte da 
Amazônia brasileira, vem experimentando um forte 
crescimento populacional desde a década de 1970 (Diniz e 
Santos 2005). Este crescimento expressivo e desordenado 
é consequência do fator histórico de ocupação e expansão 
da fronteira agrícola na Amazônia iniciada pelo governo 
militar nessa mesma época (e.g., Fearnside 1989). 
Embora a grande migração em direção à Amazônia tenha 
se dado, inicialmente, em função da distribuição de terras 
agrícolas em grandes Projetos de Assentamento (PA) 
vemos hoje um forte processo de migração do campo para 
as cidades (Brasil-IBGE 2015). A cidade de Rorainópolis, 
nosso estudo de caso, não é exceção desse crescimento 
populacional desordenado.  
O estudo teve como objetivo principal diagnosticar 
algumas atividades públicas / privadas, instaladas na sede 
municipal de Rorainópolis, impactante ao meio ambiente. 
Para esse intento foram delineados cinco objetivos 
específicos: 1. Fazer um diagnóstico do serviço de 
captação, tratamento e distribuição de água na cidade; 2. 
Diagnóstico do serviço de coleta de lixo (residencial e 
hospitalar); 3. Diagnóstico dos serviços de postos de 
gasolina; 4. Diagnóstico de matadouros de bovinos; 5. 
Diagnóstico das serrarias quanto ao descarte de seus 
resíduos. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
A área de estudo compreendeu a sede municipal de 
Rorainópolis, localizada nas coordenadas geográficas de 
0o 57’ de latitude Norte e 60º 25’ 30’’ de longitude Oeste, 
às margens da BR-174 (Manaus AM / Boa Vista RR) e 
distante cerca de 300 km da capital, Boa Vista. A pesquisa 
foi realizada por alunos do oitavo período do curso de 
Engenharia Florestal da Universidade Estadual de Roraima 
– UERR, entre os dias 15/11/2014 a 10/12/2014. O 
levantamento de dados consistiu de entrevistas informais 
com proprietários e / ou funcionários dos estabelecimentos 
comerciais / públicos e de fotografias. As entrevistas e 
fotografias foram realizadas após o consentimento 
explícito das pessoas responsaveis pelos 
estabelecimentos em cada local. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO                                         
Os resultados obtidos com as entrevistas na sede 
municipal de Rorainópolis estão sistematizadas na 
Tabela1. Essas atividades foram escolhidas em função do 
grande potencial de causarem danos ao meio ambiente 
caso não cumpram a legislação ambiental.  
 

 
 
Tabela 1. Sistematização dos resultados do diagnóstico 
ambiental realizado na sede do município de Rorainópolis. 
Atividade  Diagnóstico ambiental  
Captação, 
tratamento e 
distribuição de 
água 

Captação por bombas 5 CV; consumo é 
~350% superior ao tratamento; déficit é 
suprido por poços artesianos. A CAER 
não faz captação de esgoto 

Coleta e descarte 
de lixo 

O lixo doméstico e hospitalar é coletado 
semanalmente; o descarte do lixo 
doméstico é realizado no lixão; o lixo 
hospitalar é removido para Boa Vista 

Postos de gasolina Canaletas coletoras, caixas separadoras 
de resíduos e impermeabilização da área 
de abastecimento e descarga de 
combustíveis foram observadas em 80%, 
60% e 40% dos postos, respectivamente 

Matadouros  São abatidos de 15 a 25 animais 
diariamente; instalações são precárias e 
clandestinas; ossos e vísceras são 
lançados no lixão da cidade 

Resíduos sólidos 
das serrarias 

Em 25% das serrarias há produção de 
carvão vegetal e 75% doam esses 
resíduos; As serrarias armazenam e 
incineram os resíduos finos a céu aberto  

 
Todas as atividades pesquisadas apresentam pelo menos 
duas ou mais irregularidades de acordo com a legislação 
ambiental vigente que as regularizam.  
  
CONCLUSÕES 
Os poderes públicos estaduais e municipais devem 
trabalhar em sintonia e maior rigor na fiscalização dessas 
atividades em Rorainópolis para que as irregularidades 
apontadas neste estudo sejam sanadas o mais breve 
possível sob pena do agravamento dos impactos ao meio 
ambiente e a saúde da população.  
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Dinâmica Populacional da cochonilha-rosada em ata - Annona squamosa L. (Anonaceae) 
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Palavras Chave: população, cochonilha-rosada, clima, inimigos naturais, manejo. 
 
INTRODUÇÃO 
A cochonilha-rosada, Maconellicoccus hirsutus Green 
(Hemiptera: Pseudococcidae), é uma espécie praga 
polífaga que causa danos diretos e indiretos em culturas 
de interesse econômico (SAGARRA & PETERKIN, 1999). 
A população desta praga é influenciada por condições 
abióticas, como o clima, e bióticas, como o hospedeiro e 
os inimigos naturais (GOOLSBY et al., 2002). Conhecer a 
interação desse inseto praga com as variáveis climáticas, 
manejo da cultura e seus inimigos naturais permitem 
implementar estratégias de manejo integrado mais 
eficazes. Portanto, o objetivo desse trabalho foi estudar a 
dinâmica populacional de M. hirsutus em área de cultivo de 
ata.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado em um plantio de ata, Annona 
squamosa L. (Anonaceae), de aproximadamente 1,5 ha  
no município do Cantá, Roraima. Durante 12 meses, foram 
contados o número de adultos, ninfas, ovissacos e múmias 
de M. hirsutus em ramos, brotos, flores e frutas dos 
estratos basais, medianos e apicais de 20 plantas em uma 
fileira do plantio. Os dados climáticos diários de 
temperatura (T) máxima, mínima, média, umidade relativa 
(UR), insolação (INS) e precipitação pluviométrica (PP) 
foram coletados da estação OMM: 82024, localizada cerca 
de 10 Km do pomar. Para os dados de T, UR e INS foi 
calculada a média de sete dias antes da avaliação e para 
os dados de PP foi o acumulado sete e 15 dias antes da 
avaliação. Os dados populacionais e climáticos foram 
submetidos à análise de correlação canônica no programa 
SAS. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apenas um eixo canônico foi significativo (p<0,001), sendo 
o percentual de frutos infestados (0,8978) a variável mais 
afetada pelo clima. Os níveis populacionais de M. hirsutus 
correlacionaram-se positivamente com a temperatura 
máxima (0,4083) e mínima (0,4272) e número de múmias 
(0,4056). Entretanto houve correlação negativa com a PP 
(-0,3269 e -0,4426) e UR (-0,3319). Os níveis 
populacionais foram maiores durante o período de 
frutificação, contudo na primeira safra o número de 
indivíduos foi 2,3 vezes menor do que na segunda devido 
à poda de frutificação realizada em fevereiro de 2014 
(Figura 1). 
A população de M. hirsutus é favorecida por temperaturas 
mais elevadas, contudo altas UR e PP são desfavoráveis 
(MANI & THONTADARYA, 1988; GOOLSBY et al., 2002; 
HALL et al., 2008; AL - FWAEER et al., 2014). A poda é 
uma boa estratégia de manejo para essa praga 
(SAGARRA & PETERKIN, 1999).  

 
 
Figura 1 - Flutuação populacional (média por fruto) de 
adultos, ninfas, ovissacos e múmias parasitadas de 
Maconelliccocus hirsutus. 

Foi verificado o parasitismo de M. hirsutus por Anagyrus 
kamali Mourse (Hymenoptera: Encyrtidae). Nos períodos 
de maiores densidades populacionais de M. hirsutus 
também foi verificado uma alta taxa de parasitismo. Este 
parasitoide tem alto potencial para o controle biológico 
desta praga.  
 
CONCLUSÕES 
O manejo da cultura, chuvas e o controle biológico são 
capazes de manter os níveis populacionais de M. hirsutus 
baixos.  
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Diversidade e taxonomia de Leptohyphidae (Insecta: Ephemeroptera) de Roraima, Brasil 
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INTRODUÇÃO 
 
A ordem Ephemeroptera compreende aproximadamente 
4.000 espécies e representa um dos grupos mais 
diversificados de insetos aquáticos. O grupo abrange 
cerca de 37 famílias, com 375 gêneros descritos. Para a 
América do Sul são conhecidas 14 famílias com cerca de 
460 espécies de Ephemeroptera. No Brasil, há um total 
de 72 gêneros e 320 espécies descritas, representando 
10 famílias: Leptophlebiidae, Baetidae, Leptohyphidae, 
Polymitarcyidae, Euthyplociidae, Ephemeridae, Caenidae, 
Oligoneuriidae, Coryphoridae e Melanemerellidae. Os 
efemerópteros constituem um dos principais 
componentes da fauna de macroinvertebrados 
bentônicos podendo ser encontrados em uma ampla 
variedade de ambientes aquáticos, principalmente em 
ambientes lóticos, bem como rios, igarapés, córregos e 
corredeiras e ambientes lênticos, como lagoas, lagos, 
poças d’água, ambientes lodosos e arenosos, e 
habitando diferentes substratos (pedras submersas, 
raízes e folhiço). A família Leptohyphidae é considerada 
uma das mais diversas da ordem Ephemeroptera, com 
aproximadamente 140 espécies descritas, divididas em 
10 gêneros para o mundo todo. Para o estado de 
Roraima há o registro de quatro espécies Macunahyphes 
australis (Banks, 1913), Tricorythopsis bahiensis Dias, 
Salles e Ferreira, 2008, Tricorythopsis rondoniensis (Dias, 
Cruz e Ferreira, 2009) e Tricorythopsis yucupe Dias, 
Salles e Ferreira, 2008. O objetivo deste trabalho foi 
estudar a fauna aquática do município de Pacaraima, 
através de estudos sobre a biodiversidade e taxonomia 
da ordem Ephemeroptera, com ênfase na família 
Leptohyphidae. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Foram realizadas coletas nos seguintes igarapés: Cocal, 
localizado na Serra do Tepequém, Quitauaú, no município 
do Cantá e Murupu, em Boa Vista. As ninfas foram 
coletadas diretamente do substrato utilizando uma rede D 
(D-frame). Os adultos foram coletados com auxílio de 
armadilha pensilvânia e lençol luminoso iluminado com 
lâmpadas de 12 V. Ainda no local, foi realizada uma pré-
triagem onde as ninfas e adultos coletados foram fixados 
em eppendorf contendo álcool 80%. As ninfas maduras 
foram colocadas para criação seguindo o método de 
Boldrini e Cruz (2013). Os espécimes coletados foram 
encaminhados para o Laboratório de Entomologia da 

Universidade Federal de Roraima (UFRR) para posterior 
identificação com o auxílio de chaves taxonômicas de 
Domínguez (2006), alcançando os níveis de famílias, 
gêneros e espécies. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Durante a realização deste trabalho foram identificadas 
algumas espécies, para as seguintes localidades: uma 
nova espécie do gênero Lumahyphes (Molineri, 2004) na 
Serra do Tepequém e uma nova espécie do gênero 
Traverhyphes (Molineri, 2001) no município do Cantá. 
Tendo como novos registros para o estado: três espécies 
do gênero Tricorythopsis (Traver, 1958), para a Serra do 
Tepequém e Cantá e uma espécie do gênero 

Amanahyphes (Salles & Molineri, 2006) para a Serra do 
Tepequém. 
 
CONCLUSÕES 
 
Este estudo contribuiu para o conhecimento sobre a 
diversidade da fauna de insetos aquáticos da ordem 
Ephemeroptera para o estado de Roraima, propiciando a 
descoberta de novas espécies de Ephemeroptera 
registrado para o Brasil, aumentando assim as coleções de 
Ephemeroptera.  
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INTRODUÇÃO 
 
Os efemerópteros possuem distribuição mundial, exceto 
na Antártica, no extremo Ártico e em pequenas ilhas 
oceânicas. Compreende cerca de 4.000 espécies. Para o 
Brasil há o registro 72 gêneros e 320 espécies. A família 
Leptophlebiidae é uma das famílias de Ephemeroptera que 
apresenta a maior distribuição mundial, sendo a segunda 
maior em número de espécies. Na América do Sul são 
conhecidos 39 gêneros com 175 espécies descritas. No 
Brasil há um total de 26 gêneros e 81 espécies. Para o 
Estado de Roraima estão registradas cerca de oito 
espécies Hydromastodon sallesi Polegatto & Batista, 2007; 
Miroculis (Miroculis) eldorado Gama-Neto & Hamada, 
2014; Miroculis (Miroculis) tepequensis Gama-Neto & 
Hamada, 2013; Terpides guyanensis Demoulin, 1966; 
Ulmeritoides flavopedes (Spieth, 1943); Ulmeritoides 
misionensis Domíguez, 1995; Ulmeritoides passorum 
Gama-Neto & Hamada, 2014; Ulmeritoides uruguayensis 
(Traver, 1959). O objetivo deste trabalho é estudar a fauna 
de Leptophlebiidae do Estado de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
As coletas foram realizadas  nos municípios de Boa Vista, 
Cantá, Pacaraima e Rorainópolis. Para coleta de insetos 
imaturos foi usada a rede D (D-frame). Os indivíduos 
adultos foram coletados com auxílio de armadilha 
pensilvânia e lençol luminoso iluminado com lâmpadas de 
12 V. O material foi triado com auxílio de bandeja plástica 
branca ainda em campo. Parte das ninfas coletadas e 
todos os adultos foram fixados em álcool etílico 80%, e as 
ninfas maduras (que se apresentavam próximas à 
emergência) foram colocadas para criação seguindo o 
método de Boldrini e Cruz (2013). Os espécimes coletados 
foram encaminhados para o Laboratório de Entomologia 
da Universidade Federal de Roraima (UFRR) para 
posterior identificação com o auxílio de chaves 
taxonômicas, alcançando os níveis de família, gênero e 
espécie. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Durante a realização deste trabalho foi identificada uma 
nova espécie do gênero Ulmeritoides Traver, 1959, dois 
registros novos para o estado do gênero Fittkaulus, 
Fittkaulus maculatus Savage & Peters, 1978 e Fittkaulus 
cururuensis, Savage 1986 e um registro novo para o Brasil, 
Thraulodes marreroi, Chacón, Segnini & Domínguez, 1999. 
 
 

 
 
CONCLUSÕES 
 
A partir da realização deste trabalho a ordem 
Ephemeroptera, antes com 42 espécies conhecidas e 
registradas para o Estado de Roraima conta agora com 46, 
das quatro espécies reconhecidas, foi encontrada uma 
espécie completamente nova do gênero Ulmeritoides, 
Traver 1959 e o exemplar de Thraulodes marreroi Chacón, 
Segnini & Domínguez, 1999 é um registro inédito para o 
Brasil, assim, família Leptophlebiidae passa a contar com 
o registro de doze espécies no Estado. 
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INTRODUÇÃO 
 
O ensino básico tem um importante papel na construção 
do saber científico, no entanto a divulgação e o 
conhecimento de paleontologia vêm sendo negligenciados 
apesar de serem de fundamental importância, visto que, 
abordam conhecimento da História Geológica da Terra 
assim como a Evolução dos seres vivos (VIEIRA et al. 
2013).  Além disso, o estudo dos fósseis é uma ferramenta 
essencial para a compreensão da distribuição dos seres 
vivos. Diante do exposto é evidente a necessidade de 
atualização dos professores para abordagem de temas da 
paleontologia que estão no currículo da educação básica. 
Um curso de atualização docente tem sido oferecido aos 
professores de Ciências e Biologia dos diferentes 
municípios do estado de Roraima. Após as primeiras 
ofertas verificou-se a necessidade de avaliar o 
aproveitamento do curso pelos participantes verificando 
assim se as ferramentas de ensino propostas pelo projeto 
de divulgação científica da paleontologia têm conseguido 
despertar os professores para a importância do ensino de 
ciências de forma lúdica e contextualizada. O objetivo 
desse trabalho foi o de recolher dados e verificar se as 
oficinas aplicadas têm contribuído para despertar/ motivar 
os professores para utilização de ferramentas de ensino, 
tais como as apresentadas nas oficinas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
O curso dispunha de quatro módulos dispostos no sistema 
de ensino rotacional onde cada módulo apresenta uma 
parte teórica e uma prática com ferramentas didáticas 
diferenciadas. 
Módulo1: Tempo Geológico, onde a parte teórica é 
apresentada em um vídeo explicativo do conteúdo e a 
parte prática com a aplicação de um jogo sobre o conteúdo 
abordado;  
Módulo 2: Camadas da Terra; parte teórica apresenta um 
vídeo do conteúdo e a parte prática o participante constrói  
um modelo do globo terrestre esquematizando as 
camadas da Terra com isopor, massa de modelar e gel;  
Módulo 3:  Tipos de Rochas; um vídeo apresenta os tipos 
de rochas na parte teórica e na prática é aplicado um jogo 
sobre os tipos de Rochas;   
Módulo 4: Tipos de Fósseis; os participantes recebem um 
livreto com todo o conteúdo trabalhado em cada módulo e 
com  as atividades disponíveis em um  CD. [E realizada 
uma prática com a observação dos tipos de fósseis.  
A avaliação foi realizada como auxílio de uma ferramenta 
disponível no Google Docs, geradora de formulários, onde 
se pôde elaborar um formulário avaliativo do curso. No 
Google Docs, existem sete tipos de perguntas disponíveis: 

“Texto”, “Texto do parágrafo”, “Múltipla escolha”, “Caixas 
de seleção”, “Escolha de uma lista”, “Escala” e “Grade”. No 
questionário foi utilizado apenas questões de “Múltipla 
escolha”, “Caixas de seleção”, “Escala” as quais melhor 
correspondiam ao objetivo da avaliação. Após a 
elaboração do formulário ele foi encaminhado ao e-mail 
dos participantes, onde após seu preenchimento o Google 
envia sua resposta ao e-mail remetente. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O curso já alcançou quatro municípios de Roraima e 
atendeu a 30 participantes. Os resultados preliminares da 
análise indicam que os participantes do curso se 
mostraram entusiasmados com as ferramentas 
apresentadas. Ao responder ao formulário avaliativo eles 
responderam que sim, estariam dispostos a utilizar as 
ferramentas apresentadas na oficina. Mas que, para 
algumas das atividades realizadas, não haveria estrutura 
para se trabalhar na escola. A observação de fósseis 
parece ser a mais complicada para reprodução no espaço 
escolar por esses docentes. Vale destacar, que embora os 
fósseis sejam patrimônio da União, o DNPM 
(Departamento Nacional de Proteção Mineral) oferece às 
escolas gratuitamente um kit didático de paleontologia com 
espécimes da região da Chapada do Araripe, Ceará. Esse 
material é proveniente de apreensões de grupos 
contrabandistas de fósseis. Com relação à aquisição de 
conceitos, a maioria dos participantes conseguiu 
responder as questões de forma correta, aos que tiveram 
dificuldades conceituais pode-se ressaltar que apesar de 
estarem trabalhando com o ensino de ciências eles não 
possuem formação na área e assim tiveram dificuldades 
no  domínio dos conteúdos. 
 
CONCLUSÕES 
 
O curso de atualização de professores tem tido resultados 
positivos quanto aos objetivos propostos, tem despertado 
um novo olhar dos participantes para a utilização de novas 
ferramentas de ensino. 
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Doenças de Intervenções Cirúrgicas na Ortopedia: Uma Revisão Sistemática sobre os 
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INTRODUÇÃO 
A especialidade Enfermagem em Traumato-ortopedia é 
regulamentada pela Resolução COFEN nº 389 de 
18/10/2011 e tem como principal foco a assistência aos 
clientes com patologias que acometem o sistema 
musculoesquelético. Esses comprometimentos, muitas 
vezes, necessitam de intervenção cirúrgica e programas 
de reabilitação para reestabelecer a saúde do cliente e sua 
qualidade de vida. As principais patologias ortopédicas 
com indicações para as cirurgias são devido às disfunções 
musculoesqueléticas, como fraturas não estabilizadas, 
deformidades, doenças articulares, tecidos necrosados ou 
infectados, traumas ou tumores. As metas da intervenção 
cirúrgica são a melhoria da função pela restauração do 
movimento e a estabilidade e o alívio da dor. A pesquisa 
teve como objetivo geral realizar uma revisão bibliográfica 
sobre os cuidados de enfermagem voltados para as 
doenças de intervenções cirúrgicas na ortopedia no 
perioperatório,  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, o qual foi 
realizado através de pesquisa nas bases de dados online 
BVS, LILACS, SciELO, PubMed e BDENF. Inicialmente 
foram realizadas buscas sobre o tema, utilizando os 
descritores em saúde “Ortopedia”, “Enfermagem 
Ortopédica”, “Cuidados de Enfermagem” e “Enfermagem 
Perioperatória”. Quanto aos critérios de inclusão, optaram-
se pelos artigos científicos que abordavam os cuidados 
perioperatórios de enfermagem nas cirurgias ortopédicas; 
textos nacionais publicados no período de 2005 a 2015. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram encontrados um total de 22 artigos publicados 
sobre enfermagem ortopédica. Destes, 10 artigos foram 
selecionados por ordem decrescente de cronologia, e foi 
verificada uma prevalência de 06 publicações sobre os 
cuidados de enfermagem aos pacientes ortopédicos, 
seguido de 02 artigos da temática diagnóstico de 
enfermagem ao paciente ortopédico e 02 sobre infecção 
do sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas. O perioperatório 
das intervenções cirúrgicas se divide em 

três períodos da experiência cirúrgica: o pré-operatório, o 
transoperatório e o pós-operatório. Quanto aos cuidados 
de enfermagem nestes períodos, nota-se nas literaturas 
que cada momento operatório possui atividades 
específicas que os norteiam. Além disso, verificou-se que 
apenas um artigo científico traz uma abordagem integral 
quanto ao cuidado de enfermagem ao paciente ortopédico, 
aplicando a Sistematização da Assistência de Enfermagem 
no Perioperatório (SAEP). Esta metodologia, muitas vezes 
escassa na prática assistencial, auxilia na implementação 

de uma assistência de enfermagem integral, 
individualizada e documenta todos os períodos da 
experiência cirúrgica. A partir disso, pode-se afirmar a 
escassez de artigos produzidos nacionalmente nos últimos 
dez anos sobre a SAEP ao paciente submetido ou a ser 
submetido a uma intervenção cirúrgica na ortopedia.  
 
CONCLUSÕES 
Levando-se em consideração a grande quantidade de 
complicações físicas, emocionais e sociais, bem como ao 
elevado custo e o tempo de hospitalização das cirurgias 
ortopédicas, torna-se necessário o incentivo a pesquisas 
relacionadas à temática do estudo. Isso norteará o 
enfermeiro a gerir o ato anestésico-cirúrgico em todas as 
suas etapas, com foco na aplicação da SAEP, visando um 
atendimento de qualidade na área de enfermagem trauma-
ortopédica a esta clientela.   
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Educação e sensibilização Ambiental: apreendendo novos conceitos 
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INTRODUÇÃO 
O objetivo deste trabalho foi colaborar para a promoção da 
sensibilização ambiental dos alunos do Ensino 
Fundamental do 6º ao 9º ano através da Educação 
Ambiental- EA, na valorização do patrimônio público da 
Escola Estadual Voltaire Pinto Ribeiro-EEVPR, Boa 
Vista/RR. A ausência da EA evidencia a não compreensão 
sobre sermos parte integrante da natureza, pois ela é uma 
ferramenta de grande importância em âmbito escolar na 
mudança de paradigmas, bem como no modo de pensar e 
agir que garantam a qualidade de vida que almejamos. 
Tornando papel da escola, desenvolver a temática 
ambiental em seu conteúdo escolar. Na escola campo de 
estudo, a maioria dos alunos não vê a escola, na qual 
passam boa parte de suas vidas, como sendo também um 
dos ambientes a ser preservado.  A Escola encontra-se em 
péssimo estado de conservação, por isto, consideramos 
relevante buscarmos entender o porquê disto acontecer e 
de que modo poderíamos reverter este quadro decadente.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa utilizou a abordagem qualitativa voltada à 
análise da formação de novos valores e atitudes para a 
promoção da sensibilização dos alunos. No primeiro 
momento foram realizadas palestras e debates que 
enfocaram a importância e a responsabilidade de cada um 
na preservação e conservação do meio ambiente e na 
valorização do patrimônio público da EEVPR. No segundo 
momento foram aplicados questionários semiestruturados 
a cento e oitenta alunos do ensino fundamental. No 
terceiro momento realizou-se palestra sobre o conceito de 
meio ambiente, Educação Ambiental e sua relação com o 
patrimônio público escolar. Em seguida trabalhou-se o 
documentário “O homem, este vídeo não te vai deixar 
indiferente”, que trata da trajetória deste no planeta Terra, 
sendo realizado o debate com discussões sobre a 
ausência de valores ambientais nas atitudes humanas a 
partir de momentos de reflexão sobre os valores 
ambientais. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Implantou-se no cotidiano da EEVPR a EA no currículo do 
Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano. Os alunos foram 
oportunizados a ampliar a visão de ambiente inclusive o 
escolar, pois esta temática não tinha um trabalho contínuo 
neste ambiente escolar. A partir da análise dos 
questionários foi possível identificar que 80% dos alunos 
compreendiam o meio ambiente como sendo apenas a 
natureza, os mesmos não percebiam ser parte integrante 
da natureza. A partir do trabalho desenvolvido foi possível 

promover a reflexão desta percepção entre os alunos, pois 
percebe-se que a Educação Ambiental desenvolve o 
entendimento de despertar nos alunos a conscientização 
para preservar o meio ambiente (KHATAB, 2013). Nesse 
projeto tentou-se relacionar os temas, conservação do 
meio ambiente e do patrimônio público escolar, visto que 
nesta escola os alunos não percebem a mesma como um 
ambiente que também precisa de cuidados e de 
conservação. Segundo Capra (2003), a alternativa de 
inclusão da temática ambiental vai depender da estratégia 
que o elaborador do projeto vai utilizar. Neste trabalho, 
após a palestra, documentário e durante o debate sobre a 
trajetória do homem na Terra, percebemos o interesse dos 
alunos em relação ao tema trabalhado. Daí parte a 
necessidade de se utilizar práticas pedagógicas sobre 
Educação Ambiental. Foi possível perceber ainda, a 
importância para os alunos destas atividades a partir da 
participação dos mesmos durante as discussões, bem 
como pela ânsia em saber quando seria as próximas 
atividades do projeto, fato este que gerou em nós, 
professores e executores da proposta, a certeza de que 
estamos no caminho certo e de que este foi apenas o 
ponto de partida, pois, a EA é processual, uma mudança 
que acontece no cotidiano da escola de maneira que todos 
possam participar e assim contribuir para a conservação 
do meio ambiente e do patrimônio público escolar. 

 
CONCLUSÕES 
Durante a realização deste projeto, observou-se o quanto 
os alunos precisam deste espaço de discussão e 
orientação, pois a EA, precisa ser ensinada e promovida 
no ambiente escolar. É preciso oportunizar estas crianças 
e adolescentes a se apropriarem dos conhecimentos 
ambientais para que estes sejam refletidos nos seus 
valores, procedimentos atitudes.  
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INTRODUÇÃO 
O Maracujazeiro (Passiflora edulis), planta trepadeira 
pertencente da família das Passifloráceas, originária da 
América Tropical, do gênero Passiflora da América do Sul, 
predominante do Centro-oeste do Brasil. A cultura do 
maracujá apresenta grande expansão no país, tanto pelas 
condições edafoclimáticas quanto pela aceitação do seu 
fruto. O substrato exerce grande influência sobre a 
emergência de plântulas e a formação das mudas de boa 
qualidade. Mudas provenientes de ambientes protegidos 
apresentam maior porte e vigor com isso terá melhores 
resultados quando foram transplantadas ao campo, 
podendo garantir uma rápida formação do pomar, 
homogeneidade da cultura e precocidade da colheita 
(FRANCO; PRADO, 2008). Dessa forma o objetivo é 
avaliar os efeitos de composições de substratos visando 
avançar na produção adequada de mudas do 
maracujazeiro em RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido em Boa Vista, RR, no 
campus Cauamé, pertencente a Universidade Federal de 
Roraima, em ambiente telado. Entre os meses de fevereiro 
de 2014 a junho de 2014. Na qual obedecia aos seguintes 
tratamentos Tratamento 1 – Solo (75%) + Ester. Bovino 
(25%); Tratamento 2 – Solo (75%) + Ester. de Aves (25%); 
Tratamento 3 – Solo (75%) + Ester. de Bovino + Ester. de 
Aves (25%); e Tratamento 4 – Solo (75%) + Ester. de 
Ovinos (25%). Na qual os telados foram: 1=  Malha com 
cinza com 50 % de sombra; 2= Malha cor vermelha com 
50 % de sombra; 3= Malha cor vermelha com 35 % de 
sombra; 4= Malha cor cinza com 35% de sombra. Aos 55 
dias após a germinação foram avaliadas as seguintes 
características: Altura da planta (AP); Número de Folhas 
definitivas (NF); Diâmetro do colmo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os tratamentos influenciaram significativamente (P>0,01) 
as variáveis de estudo (Alt., Folh., (Tab. 1 e 2)). Foi 
observada uma interação significativa entre os tratamentos 
(telas e substratos). 
 
Tabela 1: Altura Média das Plantas de Maracujazeiro-
amarelo Produzidas nos Diferentes Ambientes e Substrato. 

 Substrato 
Telado 1 2 3 4 

1 127,07 aA 77,42 bB 117,91 aA 55,23 bcC 
2 137,57 aA 118,42 aB 123,15 aAB 69,23 abC 
3 134,58 aA 71,13 bB 120,91 aA 75,78 aB 
4 127,72 aA 86,78 bB 119,81 aA 44,77 cC 

Médias com mesma letra minúscula nas colunas e 
maiúscula na fila não diferem significativamente entre si, 
pelo teste de Tukey (p > 0,05). 
 
Tabela 2: Número de Folhas Média das Plantas de 
Maracujazeiro-amarelo Produzidas nos Diferentes 
Ambientes e Substrato. 

 Substrato 
Telado 1 2 3 4 

1 18,74 aA 14,69 abB 17,96 aA 11,88 aC 
2 18,19 aA 17,28 aA 18,49 aA 13,16 aB 
3 18,45 aA 11,35 cB 16,84 aA 12,99 aB 
4 17,93 aA 13,9 bcB 16,63 aA 12,81 aB 

Médias com mesma letra minúscula nas colunas e 
maiúscula na fila não diferem significativamente entre si, 
pelo teste de Tukey (p > 0,05). 
 
Para a variável diâmetro do colmo não houve interação 
significativa, existindo diferenças significativas para os 
efeitos simples do telado e substratos (Tabela 3). 
 
Tabela 3: Diâmetro do Colmo da Planta. 

Telado Diâmetro 
1 6,13 b 
2 6,76 a 
3 6,26 b 
4 6,31 b 

 

Substrato Diâmetro 
1 6,85 a 
2 6,03 b 
3 7,01 a 
4 5,57 c 

Médias com mesma letra minúscula nas colunas não 
diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey (p 
> 0,05) 
 
CONCLUSÕES 
Os melhores tratamentos obtidos foram o substrato 1 (solo 
+ Ester. de gado) e substrato 3 (Solo + Ester. de gado + 
Ester. de aves) sobre o telado 2 (malha de cor  Vermelha  
de 50% de sombra)  e Telado 3 (malha  de cor cinza de 
35% de sombra), que propiciaram um  melhor 
desenvolvimento para as mudas de maracujazeiro nas 
condições de Roraima. 
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Efeitos de AIB e substratos na propagação vegetativa de estacas de camu-camu 
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Palavras Chave: Ácido indolbotírico, Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh, propagação vegetativa. 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
O camu-camuzeiro (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh) é 
uma das fruteiras tipicamente amazônicas, que crescem 
na beira dos rios e lagos de toda a bacia Amazônica 
(YUYAMA, 2011), sendo normalmente propagado por 
semente (DELGADO, 2010), o que em geral, causa grande 
variabilidade genética entre as plantas, fator indesejado 
em cultivos comerciais. Logo, a propagação assexuada 
torna-se a técnica mais viável para o processo de 
formação de mudas da espécie. Diante da necessidade de 
incrementar o sistema de produção de mudas de camu-
camu, o presente trabalho, objetivou-se avaliar o efeito do 
ácido indolbotírico (AIB) no enraizamento, calejamento e 
brotações de estacas semi-lenhosas de camu-camu 
arbóreo em diferentes substratos.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
As estacas foram retiradas de ramos provenientes de 
plantas nativas de camu-camu, localizadas as margens do 
rio Branco, no município de Caracaraí-RR, localizado nas 
coordenadas 1º 46’ 15” Norte e 61º 06’ 99,6” Oeste. Para o 
preparo das estacas semi-lenhosas, foram realizados 
cortes retos na base e no ápice, padronizando-se o 
tamanho de 20 cm.  Posteriormente, preparou-se as 
soluções hidroalcoólica do AIB, (50%v/v) na concentração 
de 1.000 mg. L-1 e outra solução com água destilada, 
deionizada e autoclavada mais álcool 98,2% na 
concentração de 50% (v/v), como testemunha.  E por fim, 
a região basal na altura de 2,5 cm das estacas foram 
imersas por um período de 1 minuto nessas soluções. Os 
fatores dos tratamentos foram constituídos da presença e 
ausência do AIB e quatro diferentes tipos de substratos: 
areia, casca de arroz carbonizada, serragem e vermiculita, 
com quatro repetições, sendo doze estacas por repetição. 
Foram avaliados, porcentagem de estacas brotadas, 
número de brotações por estacas, porcentagem de 
estacas com presença de calo e porcentagem de estacas 
vivas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Todos os tratamentos apresentaram estacas vivas no final 
do período de avaliação, no entanto, em baixa 
porcentagem. O tratamento vermiculita sem AIB 

apresentou o maior número de estacas vivas, com 
11,45%, porém não apresentou nenhuma estaca com calo 
e o tratamento serragem com AIB foi o que apresentou 
resultado desfavorável, com 4,16% de estacas vivas. Já o 
tratamento areia com AIB obteve 7,80% de estacas vivas e 
o maior número de estacas com calos, com 4,16%, 
discordando dos resultados encontrados por Silva et al., 
(2009) em que a combinação de vermiculita com casca de 
arroz carbonizada apresentou o maior número de estacas 
calejadas e a areia pura apresentou 0% de estacas 
calejadas. Os tratamentos serragem com AIB, serragem 
sem AIB e areia sem AIB apresentaram 1,04% de estacas 
com calos, sendo que os tratamentos vermiculita com AIB, 
vermiculita sem AIB, casca de arroz carbonizada com AIB 
e casca de arroz carbonizada sem AIB não apresentaram 
calejamento. Em estudo realizado por Santana (2002) 
avaliando diferentes concentrações de ácido nafitaleno 
(ANA) para enraizamento de estacas de camu-camu 
arbustivo, verificou em seus tratamentos que 5,74 a 
20,09% das estacas apresentaram brotações sem raízes e 
13,14 a 35% das estacas não apresentaram nem 
brotações e nem raízes, o que evidencia a dificuldade de 
enraizamento desta espécie. Oliva Cruz (2005) avaliando 
enraizamento de estacas com AIB e ANA com 24 e 48 
horas de imersão, verificou que não houve efeito 
significativo nos tratamentos e nos tempos de imersão 
quanto ao número de brotações.  
 
CONCLUSÕES 
 
A aplicação de AIB proporcionou melhores possibilidades 
de enraizamento às estacas de camu-camu devido ao 
maior número de calos.  
Os substratos serragem e areia mostraram ser melhores à 
formação de calos, no entanto a vermiculita e casca de 
arroz carbonizada proporcionaram maiores números de 
estacas vivas. 
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Efeito de diferentes doses de Nitrato de cálcio no desenvolvimento de mudas de Ata 
(Annona squamosa L.).  

TAVEIRA, Daniel Lucas Lima1*, RIBEIRO, Isabel Garcia2, SILVA, Andreza Verônica S.1, FILHO, Adamor Barbosa 
M.1, OLIVEIRA, Railin Rodriges1,CHAGAS, Pollyana Cardoso3. 

1Acadêmico do curso de graduação em Agronomia da UFRR, bolsista PIBIC-CNPq. 
2Eng. Agrônoma, Mestranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia- UFRR/ EMBRAPA-RR. 
3Professora da Universidade Federal de Roraima 
*Email para correspondência:lucas-agr@hotmail.com  
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INTRODUÇÃO 
As anonáceas compreendem um grande número de 
gêneros e espécies, a maioria nativa das regiões tropicais 
ou subtropicais. Muitas espécies apresentam interesse 
como frutíferas comerciais, sendo cultivadas em vários 
países. No Brasil, é crescente o interesse pela produção 
dessas frutas, principalmente pinha ou fruta-do-conde 
(Annona squamosa L.) e atemóia (Annona cherimola Mill. 
X Annona squamosa L.) (Donadio, 1997). 
Em relação à adubação existe grande dificuldade de se 
fazer recomendações de fertilização específicas para cada 
espécie, em virtude da grande diversidade. Dessa forma, 
têm sido adotadas recomendações que assegurem o 
suprimento de nutrientes daquelas mais exigentes, tendo, 
assim, as demais espécies a sua demanda atendida (Cruz 
et al., 2006). O aspecto nutricional na produção de mudas 
deve ser considerado criteriosamente para que as mudas 
não venham a ter seu crescimento prejudicado pela falta 
ou desbalanço de nutrientes (GONÇALVES et al., 2000). 
Este trabalho teve por objetivo avaliar o desenvolvimento 
mudas de Ata utilizando diferentes doses de nitrato de 
cálcio Ca(NO3)2.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no Setor de Fruticultura da 
Escola Agrotécnica, Campus Murupu/UFRR.As sementes 
foram obtidas de frutos maduros oriundos de plantas 
selecionadas em plantios comerciais.  
Após a superação da dormência as sementes de Ata 
foram postas a germinar no setor de Fruticultura da 
EAGRO/UFRR, em sacolas plásticas de polietileno (15 x 
26 cm), contendo o seguinte substrato: 75% solo Latossolo 
Amarelo e 25% esterco bovino curtido.   
Foram avaliadas a cada 15 dias as características de: 
comprimento da parte aérea (mm); diâmetro do colo (mm) 
e número de folhas.  
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância 
e as médias comparadas pelo teste de Turkey, à 5% de 
probabilidade (Gomes, 2000). As análises foram realizadas 
pelo programa computacional SISVAR (Ferreira, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após análise estatística dos dados, constatou-se que o 
comprimento da parte aérea, diâmetro do caule e número 
de folhas foram significativas ao final de 110 dias de 
avaliação das mudas de ata quando adubadas com 
diferentes concentrações de nitrato de cálcio. 
Foi observado que todas as variáveis analisadas 
apresentaram comportamento semelhante entre si. 
Verificou-se que houve um incremento dessas variáveis 
diretamente proporcionais ao aumento das doses de  

nitrato de cálcio testadas (Figura 1), (Figura 2), e (Figura 

3).  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CONCLUSÕES 
O comprimento da parte aérea, diâmetro do caule e 
número de folhas são incrementadas com o aumento da 
concentração de nitrato de cálcio testada. 
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Figura 1 - Comprimento da parte 
aérea (cm) de mudas de Ata 
quando submetidas a diferentes 
concentrações de Nitrato de 
cálcio. 
 

Figura  2 – Número de Folhas de 
mudas de Ata quando 
submetidas a diferentes 
concentrações de Nitrato de 
cálcio. 
 

Figura  3 – Diâmetro do caule de mudas de Ata quando submetidas 
a diferentes concentrações de Nitrato de cálcio. 
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Efeitos de 24 sessões de treinamento periodizado sobre a Força e RML de jovens atletas de 
futsal 
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Palavras Chave: Futsal, Periodização, Escolares. 
 

INTRODUÇÃO 
 
A periodização orienta a direção, a organização e a 
distribuição das cargas de treinamento ao longo da 
temporada na busca da potencialização e do rendimento 
de todos os fatores da forma desportiva, entretanto ainda é 
muito discutido qual é o melhor programa de treino 
(periodizado) a ser aplicado nos desportos coletivos, que 
seja capaz de proporcionar incrementos de performance 
principalmente nas capacidades motoras de jovens 
escolares. Dessa forma, a Força e Resistência Muscular 
Localizada são capacidades motoras imprescindiveis nas 
ações realizadas dentro da modalidade de Futsal. Nesse 
sentindo o objetivo do presente estudo foi verificar os 
efeitos de 24 sessões de treinamento periodizado sobre a 
Força e RML de jovens atletas de futsal. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
A amostra deste estudo foi composta por 14 alunos/atletas 
com faixa etária entre 16 e 17 anos, do sexo masculino, 
pertencentes e devidamente matriculados na Escola 
Estadual Gonçalves Dias. O programa de treinamento 
periodizado que seguiu o modelo de cargas seletivas 
(GOMES, 2002) e foi aplicado durante um período de três 
meses, com um total de 24 sessões de treinamento, sendo 
realizado de duas a três vezes por semana, com duração 
de 1 hora à 1 hora e meia por sessão, sendo a sessão 
dividida em duas partes: A primeira parte com um 
protocolo de exercícios padronizados e a segunda parte 
com treinamento técnico-tático. Todos os atletas foram 
submetidos a dois testes: um teste de Força explosiva com 
o protocolo do salto horizontal obtida através do teste de 
impulsão horizontal, onde a trena foi fixada ao solo, 
perpendicularmente à linha de partida que marcada com 
fita. O avaliado coloca‐se imediatamente atrás da linha, 
com os pés paralelos na largura do ombro, ligeiramente 
afastados, joelhos semi‐flexionados, tronco ligeiramente 
projetado à frente. Ao sinal, o aluno deverá saltar a maior 
distância possível aterrissando com os dois pés em 
simultâneo. Foram realizadas três tentativas onde se 
aproveitou a tentativa com maior distância e o de 
Resistência de saltos, obtida através do teste de 1 minuto, 
onde o atleta se posicionava ao lado da barreira de 40 

centímetros de altura e durante o tempo determinado deve 
efetuar o maior número de saltos possível sobre a barreira, 
sendo contabilizado o salto apenas se o atleta ultrapassar 
a barreira. Com isso foram realizadas duas avaliações 
uma antes da aplicação do programa de treinamento 
periodizado e outra depois das 24 sessões. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados do estudo a aplicação do programa de 
treinamento periodizado nas variáveis de Força e 
Resistência Muscular Localizada está disposta na tabela 1. 
 

Variáveis Avaliação 
(pré) 

Avaliação 
(pós) 

Força 
Explosiva (cm) 

219,0 ± 12,64 225,85 ± 14,04 

RML 
(rpm) 

82,78 ± 9,60 87,92 ± 9,68 

  
Esses valores apresentados indicam que o treinamento de 
futsal periodizado, seguindo o modelo de cargas seletivas 
proporcionou um incremento nas variáveis de força 
explosiva e resistência de saltos nos jovens atletas.  
 
CONCLUSÕES 
 
Podemos concluir com a nossa pesquisa que a 
periodização aplicada gerou performance na força dos 
atletas e uma melhora discreta na resistência de saltos. E 
também podemos afirma que a periodização e a melhor 
forma de se aplicar um treinamento, pois o 
professor/técnico tem o maior controle na evolução dos 
atletas, com isso pode-se comprovar a eficiência de um 
trabalho periodizado, porque existe controle, 
sistematização e ciência por trás do treinamento.  
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Eficiência de inseticidas naturais para o controle do ácaro-vermelho-das-palmeiras 
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Palavras Chave: Óleos, praga, impacto, manejo. 
 
INTRODUÇÃO 
O ácaro-vermelho-das-palmeiras Raoiella indica Hirts 
(Acari: Tenuipalpidae) é uma praga quarentenária presente 
no Brasil, nos estados de Roraima e no Amazonas. Esta 
praga causa impactos significativos na produção de 
palmeiras, sobretudo em coqueiro e bananeira (Navia, et 
al., 2013). Inseticidas naturais são alternativas 
interessantes ao controle químico, entretanto pouco 
abordadas na literatura. O objetivo desse trabalho foi 
avaliar a eficiência dos inseticidas naturais a base de 
rotenona: EkosBroca, Derris e Extermix para o controle do 
ácaro-vermelho-das-palmeiras. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os testes foram realizados no laboratório de Entomologia 
da Embrapa Roraima. Os tratamentos consistiram na 
imersão de folíolos de palmeira Veitchia merrilii com 15 cm 
de comprimento em recipientes com os inseticidas 
botânicos EkosBroca, Derris e Extermix nas 
concentrações de 1, 2, 3, 4 e 5% ml, com 10 repetições 
cada. Utilizou-se água destilada como testemunha e 
Abamectina a 0,04% em concentração letal (Assis et al. 
2013). Após a imersão, os folíolos foram acondicionados 
em arenas (bandejas com esponja umedecida sobreposta 
em papel filtro) e subdivididos em 10 partes com cola 
entomológica e para cada parte foram transferidas 10 
fêmeas do ácaro-vermelho-das-palmeiras. A mortalidade 
das fêmeas foi avaliada após sete dias. Foi calculada a 
mortalidade corrigida empregando-se a equação de Abbott 
(1925). Os percentuais de mortalidade foram submetidos à 
análise da variância e teste de Tukey, ao nível de 
significância de 5%. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As taxas de mortalidade diferiram significativamente nos 
tratamentos com EkosBroca (p = 1,58*10-11), Derris (p = 
1,65*10-10) e Extermix (p = 4,35*10-21). Os produtos 
EkosBroca e Derris em concentrações de 3%, 4% e 5% 
causaram mortalidade iguais a Abamectina. Entretanto, o 
Extermix apresenta mortalidade diferente da testemunha 
em concentrações de 1% e a partir dos 2%, suas taxas são 
iguais ao tratamento com Abamectina (Figura 1).  
A rotenona é um composto flavonódico presente em 
algumas espécies de Fabaceae como Derris, 
Lonchocarpus, Tephrosia e Pachyrhizus, que da cadeia 
respiratória mitocondrial, portanto mata os indivíduos por 
falta de oxigênio. Porém, tem baixa toxicidade para 
mamíferos e pode ser usada na agricultura orgânica (IPCS, 
1992).  
Inseticidas botânicos podem ser uma alternativa viável a 
Avermectina, que foi o acaricida mais eficiente para o 
controle do ácaro-vermelho-das-palmeiras, mas é 
classificado como extremamente tóxico (classe I) e 
perigoso ao meio ambiente (Classe 3). 

 

Figura 1 – Mortalidade (média ± erro padrão) de R. indica 
com a aplicação dos inseticidas botânicos EkosBroca (A), 
Derris (B) e Extermix (C) nas concentrações de 1,2,3,4 e 
5%, no tratamento controle (Cont.) e abamectina a 0,04% 
(Ab.). Médias seguidas pela mesma letra não diferiram 
significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

 
 

CONCLUSÕES 
O inseticida botânico Extermix na concentração de 2%.foi 
o mais eficiente para o controle do ácaro-vermelho-das-
palmeiras. 
O produto EkosBroca a 5% e o Derris a 4% podem ser 
usados para o controle do ácaro-vermelho-das-palmeiras. 
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INTRODUÇÃO 

 
A ordem Coleoptera, compreende a maior ordem 

descrita de animais, com cerca de 350.000 espécies 
descritas. Possuem uma gama de hábitos alimentares, e 
habitam diversos ambientes, adaptando-se aos diversos 
climas, podendo viver em rios, igarapés, florestas tropicais 
e temporadas. Elmidae é a quarta maior família de 
besouros aquáticos, com um número aproximado 1.330 
espécies, divididas em duas subfamílias, Elminae e 
Larainae distribuídas por todo o mundo (refere). Habitam 
córregos, igarapés e rios. O estudo da família Elmidae na 
fauna neotropical é limitado, cerca de 390 espécies são 
registradas para essa região, no Brasil são encontradas 
160 espécies, sendo 24 espécies registradas para o 
Estado do Amazonas. Em Roraima ainda não se tem 
nenhum registro da família, sendo este um trabalho 
pioneiro para descrição destes indivíduos.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Foram realizadas duas coletas, nos meses de novembro e 
dezembro de 2014, na Serra de Tepequém (Amaraji/RR) 
em dois Igarapés: Geladeira e Cocal. Os espécimes foram 
coletados com o auxílio de uma rede do tipo D, sob 
troncos e pedras. O material foi armazenado em álcool 
80% e levados para o Laboratório de Entomologia da 
Universidade Federal de Roraima, onde foram 
identificados com o auxílio de um microscópio 
estereoscópio, utilizando chaves de identificação até o 
nível de gênero e posteriormente espécie. Para estudos 
específicos à nível de espécie, a genitália do Macho foi 
extraída com o auxílio de uma pinça, clarificada com Ácido 
Lático e posteriormente visualizada sob microscópio óptico 
em uma lâmina escavada com glicerina. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
No presente estudo, foram identificados 14 espécimes do 
gênero Macrelmis, 4 espécimes do gênero Austrolimnius e 
1 espécime do gênero Phanoceroides, sendo que o 
espécime de Macrelmis é registrado como uma espécie 
nova e o gênero Austrolimnius teve seu primeiro registro 
para a Região Amazônica.  

 
CONCLUSÕES 
 
Através da realização deste trabalho, foi possível ampliar o 
conhecimento taxonômico da família Elmidae para o Brasil, 
região amazônica. Tendo como resultados 3 novos 
registros de gêneros para Roraima, 1 espécie nova para o 
gênero Macrelmis, novo registro para o gênero 
Austrolimnius para a região amazônica. Nesta perspectiva, 

destaca-se a importância dos trabalhos taxonômicos, para 
o conhecimento da diversidade faunística para a região. 
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01 – Espécime corresponde ao gênero Macrelmis. 

02 – Espécime corresponde ao gênero Phanoceroides. 

03 – Espécime corresponde ao gênero Austrolimnius. 
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Palavras Chave: copaíba, produção de mudas, tamanho de sementes 
 
INTRODUÇÃO 
O gênero Copaifera é de ampla ocorrência em diversas 
regiões da África, Américas e, possivelmente, na Ásia. Na 
região amazônica encontra-se adaptada tanto em 
ambientes de terra firme como em áreas alagadas. Dentre 
as espécies deste gênero que ocorrem na Amazônia, a C. 
pubiflora Benth. só ocorre no estado de Roraima em áreas 
de várzea, savana e terra firme (MARTINS-DA-SILVA et 
al., 2008). A importância econômica desta espécie está 
relacionada com a produção do óleo-resina que é extraído 
do tronco de suas árvores, que tem ampla aplicação na 
indústria de vernizes, fotoquímica e na composição de 
cosméticos (sabonetes, xampus) e na medicina popular. 
Estudos sobre os processos relacionados com a 
germinação das espécies nativas são importantes, pois 
asseguram que as ações voltadas para multiplicação das 
espécies apoiem-se em bases técnicas consolidadas. O 
objetivo neste trabalho foi obter informações sobre a 
emergência de plântulas C. pubiflora de dois tamanhos de 
sementes em diferentes substratos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi conduzido em casa de vegetação na sede 
da Embrapa Roraima, em Boa Vista, RR. As sementes de 
C. pubiflora foram obtidas de uma população natural em 
fevereiro/2015 em uma propriedade particular localizada 
na região do Rio Uraricoera, em Boa Vista, RR. No 
Laboratório de Sementes da Embrapa Roraima após a 
retirada das vagens aderidas às sementes, as mesmas 
foram classificadas em pequenas e grandes. O teor de 
água das sementes foi determinado conforme Brasil 
(2009). Para a avaliação da emergência de plântulas foram 
considerados os fatores tamanho das sementes 
(pequenas e grandes) e os substratos areia (100%), cinza 
de casca de arroz carbonizada (100%) e areia (50%) + 
casca de arroz (50%). A parcela experimental foi 
constituída por recipiente plástico, que com a umidade na 
capacidade de campo, pesaram 5,35 kg, 2,83 kg e 3,73 
kg, respectivamente, para os substratos areia, cinza e 
areia+cinza. As sementes foram semeadas a 2 cm de 
profundidade (20 sementes vaso-1) e a irrigação, realizada 
diariamente, foi mantida com 80% da capacidade de 
campo. O delineamento experimental utilizado foi 
inteiramente casualizado com cinco repetições e as 
avaliações foram realizadas a cada 24 horas, anotando-se 
a emergência dos cotilédones. Foi determinada a 
frequência relativa acumulada da emergência de plântulas 
em relação aos fatores substratos e tempo (dias após a 
semeadura). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As sementes, com umidade inicial de 14,8%, iniciaram a 
emergência de plântulas a partir do 90 dia, após a 
semeadura, obtida com substrato areia e sementes 
pequenas. A maior percentagem de emergência foi obtida 
aos 21 dias após a semeadura, nos substratos (Figura. 1). 
As frequências médias de emergência de plântulas neste 
período foram de 92%, 78% e 60,8% para os substratos 
areia, casca de arroz carbonizada e areia + casca de arroz 
carbonizada, respectivamente. 

 

 

  

CONCLUSÕES 
A areia como substrato, proporciona maior emergência de 
plântulas de C. pubiflora e o tamanho de semente não 
influi. 
___________________ 
BRASIL. Regras para Análise de Sementes. Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. SDA. Brasília: Mapa/ACS, 399 p. 2009. 
MARTINS-DA-SILVA, R. C. V.; PEREIRA, J. F. & LIMA, H.C. O gênero 
Copaifera (Leguminosae-Caesalpinoideae) na Amazônia Brasileira. Rodriguesia 
59(3): 455-476, 2008.  

Figura 1. Frequência relativa acumulada de 
emergência de plântulas de C. pubiflora obtida em 
diferentes substratos e tamanho de sementes. 
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INTRODUÇÃO 
O gênero Copaifera L. (Caesalpiniaceae) apresenta 
importância econômica relevante, pois o óleo de resina 
extraído do tronco de suas árvores tem ampla utilização 
tanto na indústria como na medicina popular. Dentre as 
espécies deste gênero que ocorrem na Amazônia, a C. 
pubiflora Benth. só ocorre no estado de Roraima em áreas 
de várzea, savana e terra firme (MARTINS-da-SILVA et al., 
2008). O processo de germinação abrange vários fatores e 
os que estudam esperam obter resposta para a superação 
daqueles que de alguma forma dificultam a plena 
emergência das plântulas. O objetivo neste trabalho foi 
obter informações sobre a emergência de plântulas de C. 
pubiflora na combinação dos fatores tamanho e forma da 
semente. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi conduzido em casa de vegetação na sede 
da Embrapa Roraima, em Boa Vista, RR. As sementes de 
C. pubiflora foram obtidas em população natural em 
fevereiro/2015 em uma propriedade particular localizada 
na região do Rio Uraricoera, em Boa Vista, RR. No 
Laboratório de Analise de Sementes da Embrapa Roraima, 
após a retirada das vagens aderidas às sementes, as 
mesmas foram classificadas quanto ao tamanho em 
pequenas, médias e grandes. O teor de água das 
sementes foi determinado conforme Brasil (2009). Para a 
avaliação da emergência de plântulas foram considerados 
os seguintes fatores: tamanho das sementes (pequenas, 
médias e grandes) e formato (chatas e redondas). A 
semeadura foi realizada em canteiro, tendo como 
substrato areia média. A irrigação foi realizada com quatro 
turnos diários, via aspersão. O delineamento experimental 
utilizado foi inteiramente casualizado com cinco repetições 
e as avaliações foram realizadas a cada 24 horas, 
anotando-se a emergência dos cotilédones. Foi 
determinada a frequência relativa acumulada da 
emergência de plântulas em relação aos fatores tamanho 
e forma da semente. 
Os dados obtidos foram submetidos ao teste de 
normalidade de Lilliefors. Os resultados foram submetidos 
à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste 
de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade com auxílio do 
programa SISVAR® (FERREIRA, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As sementes classificadas como chatas, apresentaram 
valores médios no comprimento de 12,56 mm e de 
diâmetro 8,56 mm; 11,76 e 7,77 mm; 11,29 e 6,96 mm, 

respectivamente para sementes grandes, médias e 
pequenas. Já as sementes redondas, apresentaram 
valores médios para comprimento de 11,66 mm e de 
diâmetro 8,30 mm; 10,88 e 7,90 mm; 10,15 e 7,35 mm, 
respectivamente para sementes grandes, médias e 
pequenas. Quanto a média da massa individual das 
sementes as chatas ficaram com 0,69 g; 0,56 g; 0,40 g, 
respectivamente para grandes, médias e pequenas, 
enquanto nas redondas estes valores foram de 0,59 g; 
0,51 g e 0,43 g. Estes valores foram obtidos com 
sementes contendo umidade inicial de 14%. 
Os resultados obtidos para qualidade fisiológica de 
sementes de copaíba indicaram que as de tamanho 
grande apresentaram maior emergência de plântulas em 
relação às médias e pequenas. Enquanto sementes 
classificadas como chatas resultaram em maior 
emergência de plântulas que as redondas (Tabela 1). 
Estes resultados são indicativos de que sementes 
pequenas e com formato redondo são menos vigorosas do 
que as grandes e redondas. 
Tabela 1 – Valores médios da emergência (%) de 
plântulas de Copaifera pubiflora obtidos de sementes 
pequenas, médias e grandes e nos formatos chatas e 
redondas. 

  Formato 

Tamanho Chatas Redondas 

Pequena 83cA 80cB 
Média 92bA 91bA 
Grande 96aA 94aB 

Média geral 90,3ª 88,3B 
*Na coluna, médias seguidas da mesma letra minúscula e maiúsculas na 
linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 
CONCLUSÕES 
As sementes de copaíba grandes e chatas apresentam 
maior emergência de plântulas em canteiro de areia. 
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INTRODUÇÃO 
 
Compreender as representações cartográficas e suas 
utilidades no dia-a-dia é de fundamental importância para o 
desenvolvimento da humanidade. Orientar-se e localizar-
se no espaço geográfico é de extrema importância para o 
homem. Portanto, este estudo tem como o objetivo 
apresentar a importância da cartografia no ensino no 
básico. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Para tanto foi feito um levantamento bibliográfico sobre o 
ensino da cartografia em livros, periódicos, dissertações e 
teses do qual foi feito uma leitura técnica do material 
levantado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O ensino da cartografia tem a função de trazer o individuo 
a uma reflexão de um mundo globalizado ao cotidiano, 
propondo ao mesmo ver o mundo como na realidade o é. 
 A geografia e a cartografia têm como objetivo a 
investigação desse espaço, o ensino entre as duas é 
indissociável e complementar; a primeira é conteúdo e a 
outra é a forma, não há como estudar o espaço sem 
representá-lo, assim como não podemos representar um 
espaço vazio de informação (PASSINI, 2007). 
O estudo da linguagem cartográfica, reafirmando sua 
importância, contribuindo não apenas para que os alunos 
venham compreender e utilizar uma ferramenta básica da 
geografia ‘’os mapas’’, como também desenvolver 
capacidade relativa à representação do espaço em que 
está inserido (PCNs, 2001). 
A cartografia é um instrumento básico para leitura do 
mundo, nessa perspectiva as propostas atuais de 
trabalhos com cartografia no ensino, recomendam 
atividades que visem desenvolver nos alunos habilidades 
de mapear, e ler mapas. 

 
CONCLUSÕES 
 
Sendo assim, a cartografia se fundamenta na leitura e 
representação do espaço, do qual permiti uma visualização 
maior deste, onde o aluno entenderá como está inserido 
neste espaço que pode ser local, regional e global. Através 
de mapas e outros recursos saberá distinguir os mais 
diferentes e distantes locais, possibilitando uma visão mais 
crítica da realidade na qual pertence. 
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho apresenta um relato de experiência de 
docentes e discentes do Curso de Serviço Social e 
Turismo da Universidade Estadual de Roraima no 
processo de implementação do projeto de Extensão 
“ESTÁGIO INTERDISCIPLINAR DE VIVÊNCIA EM 
RORAIMA: conhecimento e cotidiano de trabalhadores 
rurais e ribeirinhos contribuindo com a formação 
universitária”. Este projeto foi aprovado pela Secretaria de 
Educação Superior do Ministério da Educação e começou 
a ser desenvolvido no ano de 2014 intermediado pela Pró-
Reitoria de Extensão da UERR. A proposta objetiva 
desenvolver pesquisa-ação sobre a história de vida e a 
organização produtiva, sócio-política e cultural de 
trabalhadores rurais e ribeirinhos, a partir da realização de 
Estágios Interdisciplinares de Vivência em assentamentos 
rurais e comunidades ribeirinhas do baixo Rio Branco no 
estado de Roraima, na perspectiva de promover o 
intercâmbio entre conhecimento popular e científico.  

MATERIAL E MÉTODOS 
A primeira fase do projeto foi implementada no mês de 
agosto de 2014 a partir de encontros coletivos entre 
professores e alunos para estudos de temas pertinentes à 
questão ribeirinha e agrária. Os estudos realizaram-se 
através de levantamento bibliográfico. Após essa primeira 
fase, deu-se o planejamento para a viagem ao Baixo Rio 
Branco de Roraima. O estágio de vivência na comunidade 
ribeirinha foi concretizado no período de 12 a 21 de 
setembro de 2014. O mesmo iniciou-se com uma viagem 
via terrestre de Boa Vista para Caracaraí, onde estudantes 
e professores seguiram viagem via fluvial com destino a 
Comunidade de Sacaí. Na comunidade a metodologia 
utilizada foi de observação participante e pesquisa-ação, 
cujo objetivo foi promover o aprendizado a partir da troca 
de experiências. Inicialmente foi feita reunião entre 
comunidade, pesquisadores e estudantes para confirmar a 
realização do estágio de vivência na comunidade. Após a 
confirmação do aceite, os (as) 06 (seis) estudantes 
envolvidos (as) foram divididos (as) em duplas por 
famílias, as quais se responsabilizaram em hospedá-los e 
propiciar a vivência com o cotidiano de vida ribeirinha. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O Estágio Interdisciplinar de Vivência permite à 
Universidade refletir sobre a necessidade de integração 
dos três pilares da formação profissional: ensino, pesquisa 
e extensão, como fator primordial na redução das 
desigualdades sociais, políticas e econômicas, ou seja, na 
transformação social. A articulação entre universidade, 
comunidade e movimentos sociais é necessária, pois, 
conforme Mészaros (2005), ela possibilita uma educação 
para além do capital, porque ensina a pensar a sociedade 
tendo como parâmetro o ser Humano, que exige a 
superação da lógica desumanizadora do capital, que tem 
no individualismo, no lucro e na competição seus 
fundamentos. A longa viagem de barco, com outros 

pesquisadores da UERR, até as comunidades ribeirinhas 
foi de aprendizado e conhecimento, pois possibilitou ao 
grupo interagir e conhecer o ambiente ribeirinho de uma 
parte da região amazônica. Nesse processo, 
apreenderam-se modos de vida, organização produtiva, 
sociopolítica e cultural das famílias que vivem em Sacaí 
através das seguintes atividades: 1) visitas a casa de 
farinha; 2) entrevistas e conversas informais com a 
famílias; 3) acompanhamento da pescaria; 4) visita aos 
lotes de produção agrícola; 5) reunião dinâmica com as 
famílias para identificar direitos garantidos e demandas 
existentes na comunidade; 6) caminhada na comunidade; 
7) caminhadas ecológicas; 8) participação no culto; 9) 
reunião dinâmica com as mulheres para discutir 
necessidades; 10) aplicação de um questionário histórico, 
social e econômico; 11) realização da Noite Cultural, para 
finalizar e agradecer o estágio de vivência com as famílias. 
Essas atividades ajudaram a perceber que a Comunidade 
de Sacaí é uma região de vársea, na qual a pesca é uma 
das principais atividades exercidades para subsistência 
das famílias, seguida do extrativismo do açaí, que é fonte 
de renda para toda a Comunidade. No tocante a educação, 
Sacaí possui apenas uma escola, cuja estrutura é simples 
e de madeira. A Escola atende 95 alunos nos turnos 
manhã e tarde, abrangendo  do 1º ao 9º ano, o quadro de 
funcionários é formado por 07 professores, 01 diretor, 01 
secretário, 01 assistente de aluno, 02 merendeiras e 04 
pessoas responsáveis pelos serviços gerais, alguns dos 
membros citados residem na Comunidade de Sacaí e 
outros vêm de comunidades ribeirinhas próximas. Notou-
se que há precariedade na educação, tanto na estrutura 
física da escola, como nos instrumentos utilizados pelos 
alunos e professores. Apesar das dificuldades os 
professores se esforçam para fazer o melhor, e atualmente 
estão fazendo capacitação à distância. Notou-se que uma 
das áreas presentes na comunidade é a Assistência 
Social. As famílias recebem o repasse financeiro do Bolsa 
Família realizado pelo Governo Federal, mantém seus 
filhos na escola e organizam suas atividades laborativas e 
de entretenimento conforme a cultura local.  

CONCLUSÕES 
A participação no estágio de vivência na comunidade de 
Sacaí foi fundamental para relacionar o conhecimento da 
vida cotidiana com os debates teóricos feitos na 
Universidade. A experiência permite formar profissionais 
mais atentos às demandas da questão social que se 
manifesta na sociedade contemporânea, particularmente 
na Região Amazônica.  
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Estrutura populacional e distribuição espacial de Alexa canaracunensis Pittier numa floresta 
estacional semidecidual na Serra Pacaraima- RR 
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Palavras chave: Amazônia setentrional, Fabaceae, índices de dispersão. 

INTRODUÇÃO 

O bioma Amazônico representa cerca de 30% de todas as 
florestas tropicais remanescentes do mundo e ocupa a 
metade do Brasil. Neste complexo paisagístico, as 
Leguminosas (Fabaceae) se destacam por sua 
representatividade em todas as fitofisionomias, mas sofrem 
com a crescente ação antrópica que as ameaçam de 
extinção (SILVA et al., 1989). Aliado a isto, estudos que 
caracterizam a distribuição populacional dessas espécies 
ainda são escassos na região. Neste contexto, o objetivo 
deste estudo foi analisar a estrutura populacional e a 
distribuição espacial de Alexa canaracunensis Pittier em 
uma área de floresta estacional semidecidual na serra 
Pacaraima, Roraima 

MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi realizado em uma área de floresta estacional 
semidecidual submontana (IBGE, 2005), situada na 
comunidade indígena Sorocaima I, localizada à cerca de 
20 km da sede do município de Pacaraima, às margens da 
BR 174 com acesso pela vicinal Bananal, Terra Indígena 
de São Marcos. A região é serrana, possuindo altitudes um 
pouco elevadas e um clima tropical chuvoso com pequeno 
período seco. Local com grandes áreas conservadas e 
pouco estudadas. 
Foram instaladas duas parcelas (P1 e P2) de 50 X 100 m, 
(0,5 ha) obedecendo a uma distância de 500m uma da 
outra. A parcela P1 ficou localizada nas coordenadas 4º 
24’15”N e 61º 11’3”W com uma altitude de 467m, e a 
parcela P2 4º 24’9”N e 61º 11’13”W com 469m de altitude. 
Estas foram subdivididas em 20 subparcelas de 25 X10 m, 
totalizando uma área amostral de 1 ha, onde foram 
mensurados todos os indivíduos de A. canaracunensis com 
diâmetro à altura do peito (DAP≥10 cm). 
O padrão de distribuição espacial de A.canaracunensis foi 
estabelecido pelo Índice de Dispersão de Morisita (Id) e 
para fins comparativos e maior confiabilidade dos 
resultados, foi calculado, também, o índice de Payandeh 
(Pi) (razão Variância/Média). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram amostrados 26 indivíduos na parcela P1 e 47 na 
parcela P2, somando um total de 73 indivíduos. Na 
estrutura horizontal, as duas parcelas se apresentaram 
com mais indivíduos na primeira classe de distribuição 
diamétrica e menos nas classes subsequentes. O que é o 
esperado para espécies das florestas tropicais, porque 
formam um banco de regenerantes juvenis que irão 
preencher as lacunas deixadas pela mortalidade dos 
adultos (HAIDAR, 2008). 
Na distribuição de classes de altura, a parcela P1, também, 
apresentou um modelo exponencial negativo (J-invertido), 
Já a parcela P2 se mostrou com poucos indivíduos na 
primeira classe e o maior número de indivíduos se 
concentrou na segunda com menos indivíduos nas classes 
mais altas. 
O crescimento de uma árvore pode ser influenciado por 
fatores climáticos, ambientais, biológicos e pela 

competição, fazendo com que apresentem diferentes 
variações nas suas dimensões em altura, diâmetro, 
volume, área basal e peso (NUTTO, 2001; ENCINAS, 
2005; CUNHA & FINGER, 2013).  
O Índice de Dispersão de Morisita obtido foi Id= 0, 615385 
para P1 e Id= 0, 740056 para P2. Resultados semelhantes 
foram encontrados para os cálculos do Índice de 
Payandeh, onde a parcela P1 apresentou Pᵢ= 0, 493927 a 
parcela P2: Pᵢ= 0, 863382. Ambos apresentaram, portanto, 
um padrão de distribuição uniforme para as duas parcelas.  

CONCLUSÕES 
A estrutura horizontal da população de A. canaracunensis 
estudada apresentou uma distribuição exponencial 
negativa (J-invertido), no entanto, a quantidade de 
indivíduos adultos nesta população está relativamente 
baixa, com muito poucos representantes nas classes 
maiores de diâmetro. 
Na estrutura vertical, a parcela P1 se organizou num 
modelo de “J-invertido” e a P2 apresentou mais indivíduos 
nas alturas médias e elevadas. A população se apresenta 
comparativamente jovem e poderá se estabelecer naquele 
local se, bem adaptada, conseguir manter um baixo índice 
de mortalidade.  
Na distribuição espacial, a espécie apresentou um padrão 
de distribuição uniforme tanto pelo cálculo do Índice de 
Distribuição de Morisita quanto pelo Índice de Payandeh, 
que apresentaram resultados bem semelhantes, 
reforçando a confiabilidade dos dados. 
____________________ 
CUNHA, T. A.; FINGER, C. A. G. Competição assimétrica e o incremento 
diamétrico de árvores individuais de Cedrela odorata l. Na amazônia ocidental. 
Acta Amazonica, v. 43, n. 1, p. 9-18, 2013. 

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mapa: Estado de Roraima- 
Vegetação, 1 ed. 2005. Disponível em: < 
ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas_tematicos/vegetacao/unidades_federacao/rr_veget
acao.pdf> Acesso em 03 de Jun. de 2015. 

NUTTO, Leif. Manejo do crescimento diamétrico de Araucaria angustifolia 

(Bert.) O. Ktze. baseado na árvore individual. Revista Ciência Florestal, v. 11, 
n. 2, p. 9-25, 2001. 

HAIDAR, R. F. Fitossociologia, diversidade e sua relação com variáveis 
ambientais em florestas estacionais do bioma cerrado no planalto central e 
nordeste do brasil. Dissertação de mestrado em ciências Florestais. 
Universidade de Brasília, Brasília-DF, 2008. 

ENCINAS, J. I.; SILVA, G. F.; PINTO, J. R. R. Idade e crescimento das 
árvores. Brasília: Universidade de Brasília, 2005. 43p. (Comunicações técnicas 
florestais; ISSN 1517-1922; v.7, n.1). 

PAYANDEH, B. Comparison of method for assessing spatial distribuition of 
trees. Revista Forest Science. v. 16, p. 312-317. 1970. 

SILVA, M. F.; CARREIRA, L. M. M.; TÀVARES, A. S.; RIBEIRO, I. C; 
JARDIM; M. A. G.; GRAÇA, M. DA; LOB0, L.; OLIVEIRA, J. As leguminosas 
da amazônia brasileira - Lista Prévia. Anais do XXXIX Congresso Nacional de 
Botânica, v. 2, n.1, 1989. 



   X Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR.     93 
 

               Rua Sete de Setembro, 231– Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista/RR.  
                                                                                                                                       Email: resumosnctrr@gmail.com 

 

Estudo acerca dos índices de prematuridade no Estado de Roraima  
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Palavras Chave: Prematuridade, baixo peso ao nascer, DATASUS 
 
INTRODUÇÃO 
O termo prematuridade é definido, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS,1961), como o nascimento abaixo 
de 37 semanas de gestação. Acarreta às famílias e à 
sociedade em geral um custo social e financeiro de difícil 
mensuração. Exige da estrutura assistencial capacidade 
técnica e equipamentos nem sempre disponíveis. Com 
base nisso buscou-se neste trabalho realizar um estudo 
sobre a prematuridade em Roraima. 

MATERIAL E MÉTODOS 
 Este é um estudo observacional, descritivo, retrospectivo 
e transversal, realizado através de consulta do DATASUS. 
Os dados utilizados compreendem o período de 1999 a 
2008, onde analisou-se variáveis como idade, baixo peso 
ao nascer (BPN), frequência de prematuridade, suporte 
clinico para o prematuro: número de leitos unidade de 
tratamento intensivo(UTI) e de unidades intermediárias. Os 
mesmos foram organizados e analisados pelo programa 
Epi Info 7.onde avaliou-se a frequência relativa do evento e 
as medidas de tendência central. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observou-se durante o período uma queda geral na taxa 
bruta de natalidade em Roraima. Com enfoque maior no 
período de 1999 36,2% a 2002 25,9% e estabilização da 
queda em 2008 24,4%. Essa tendência também foi 
observada na Região Norte e no Brasil. O índice de RNs 
de mães adolescentes <20 anos em Roraima foi de 25,3% 
em 2008; Houve uma média em relação à Região Norte 
que teve 27,2%; Mas o índice foi alto em relação ao Brasil 
que apresentou no mesmo ano um total de 20,4%. Este é 
um dado importante, visto que a idade materna menor de 
21 e maior que 36 anos é um fator de risco para o parto 
prematuro. Em relação ao BPN, o que acentua a 

morbimortalidade infantil, e na qual necessita de maior 
assistência especializada, em 2008 Roraima encontrou-se 
um percentual de 7,02%. No Estado de São Paulo e na 
região de Campinas o índice foi de 8,9% e 8,5% 
respectivamente. O índice foi semelhante ao da America 
Latina. A prematuridade apresentou um aumento ao longo 
dos anos em Roraima. Observando-se o comparativo de 
1999 2,8% a 2008 8%. A última é superior em relação a 
Região Norte que apresentou 4,8%. Em outras cidades os 
índices encontrados foram: Goiânia 5,5%, São Paulo 
7,3%, São Luís 13,8%,Pelotas 15%. No Brasil a média foi 
de 6,66%.Com relação ao suporte clínico aos RN 
prematuros existe a necessidade de uma estrutura de 
suporte, principalmente aos que apresentam BPN. No 
caso específico de leitos de UTI Neonatal, considera-se 
como variável fundamental o preconizado pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), onde deverá a unidade 
dispor quatro leitos de terapia intensiva para cada 1.000 
Nativivos. Em Roraima, dados de 2010, consta um total 8 
leitos de UTI neonatal, onde o preconizado seria de 40. 
Destas apenas 50% são disponíveis pelo SUS. Em relação 
a Unidades Intermediárias Neonatais são dispostos 8 
leitos, onde o preconizado seria de 121. Destas 100% são 
disponibilizadas pelo SUS. 

CONCLUSÕES 
Roraima apresenta-se em baixa na taxa geral de 
nascimento, fator que sugere melhoria das condições 
sócio-econômicas e culturais da população. O estado 
apresenta uma média alta de mães adolescentes em 
relação à média do Brasil, um fator de risco para o 
aumento do parto prematuro. O Estado necessita rever 
sua política de investimento no suporte clínico para os RNs 
prematuros, visto que os mesmos apresentam índices 
compatíveis com a América Latina em relação aos casos 
de RN com BPN. O aumento de prematuros em quase três 
vezes mais no período de 1999 a 2008 é alarmante com 
relação às políticas públicas, onde o investimento em leitos 
de UTI neonatal no Estado é muito inferior ao preconizado 
pela SBP que é o parâmetro nacional.  
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Estudo da eficiência da semente de Moringa oleífera Lam (sachê /pó) como 
coagulante/floculante no tratamento da água potável para a comunidade indígena do Truarú 

do município de Boa Vista-RR 
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Palavras Chave:. Moringa, água, comunidade indígenas. 
 
INTRODUÇÃO 
Estudo da eficiência da semente de Moringa oleífera Lam 
(sachê/pó) como coagulante/floculante no tratamento da 
água potável da comunidade indígena do Truarú do 
município de Boa Vista–RR, objetivou-se em verificar a 
eficiência dessa semente como coagulante/floculante para 
auxiliar clarificação no processo de tratamento de água 
turva em potável.  
Essa pesquisa foi voltada para as comunidades indígena 
de Truarú localizada a 60 km da cidade de Boa Vista 
estado de Roraima, constituída de 50 famílias de etnia 
Macuxi e Wapixana, onde 30% da população são crianças, 
a região é caracterizada pela falta de saneamento básico 
do local e o alto índice de verminose. 
Durante o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas 
análises das propriedades organolépticas da água com: 
cheiro sabor e odor da água analisada (rio Branco), o pH a 
turbidez como também o tratamento das sementes e 
experimentação no laboratório do Instituto Federal de 
Educação Tecnológicas – IFRR. 
No entanto, essa forma de tratamento da água demonstra 
ser uma forma de sustentabilidade ao ambiente e aos 
consumidores envolvendo baixos custos de produção, 
podendo ser utilizado por todas as comunidades indígenas 
do estado. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O tratamento do material pesquisa do ocorreram em 3 
etapas.  
Análise da água  
As propriedades organolépticas “in situ” da água da 
experimentação (rio Branco).  
As análises químicas do pH e turbidez foram realizadas 
durante a experimentação no laboratório do Instituto 
Federal de educação Tecnológicas – IFRR. 
As sementes já secas foram descascadas e trituradas para 
a obtenção do pó, foram adotados procedimentos de 
Ramos (2005) e adaptado por Arantes (2010). Para o 
preparo do pó Rangel, (1999); Mota, (2004); Okuda et al. , 
(1999) em duas etapas. 

• Tratamento da semente/suspensão de 
concentração 20 g/L  com pó  
(I) As sementes previamente descascadas foram 
colocadas em estufa (35 °C, 12 h);  
(II) logo após, foram pesados 10 g de sementes secas  
(III)  em seguida são trituradas e adicionada água 
destilada a fin de obter uma pasta,  

(IV) foi adicionado em um béquer de 500 ml, um volume de 
300 ml de água destilada; conteúdo e  transferido para 
um balão volumétrico de 500 ml, e aferido com água.  
• Confecção dos Sachês 

As sementes foram descascadas, moídas e o pó obtido foi 
granulometricamente padronizado utilizando-se peneira 
com abertura de 0,8mm.  

Com o pó preparado, foram confeccionados os sachês 
adicionando-se 2,0 gramas do pó de sementes  

• Experimentação com Saches  
Após adição de 2,0 gramas de pó Moringa oleífera Lam, 
para confeccionar os sachês e imerso em um recipiente 
contendo 1L de água bruta para floculação/sedimentação 
e tratamento da água, iniciando o tratamento de 
clarificação e desinfecção, o processo foi finalizado após  a  
filtração da água para o consumo, esta metodologia de 
preparo foi descrita por FRANCISCO et al (2010).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com base nos estudos experimentais realizados durante o 
desenvolvimento da pesquisa observou-se que a utilização 
das sementes da Moringa oleifera Lam mostrou-se 
eficiente na remoção dos parâmetros físico-químicos 
analisados na água turva. Além de limpar a água acredita-
se que a Moringa oleifera Lam é eficiente em eliminação 
de bactérias normalmente acima de 90%, pois as 
sementes contêm uma substância antimicrobiana segundo 
JAHN, (1981).  
A remoção de cor aparente teve a eficiência aumentada, 
porém não apresentando ganhos significativos em relação 
à filtração sem uso de coagulante. Normalmente não é 
possível se obter água totalmente clarificada pela 
floculação/coagulação/sedimentação do uso da semente 
de moringa, é necessário complementar o tratamento com 
uma etapa de filtração.  
 Esse processo vem reforçar os estudos de Yoon et..al.; ( 
2006) onde reforça que além da filtração devemos usar o 
processo da ultrafiltação para maior eficiência na remoção 
de  poluentes. 
 
CONCLUSÕES 
Moringa oleifera Lam apresenta potencial para a 
clarificação de água para consumo humano, 
representando uma alternativa viável para o tratamento de 
águas superficiais de má qualidade em comunidades 
indígenas, rurais difusas  contribuindo para a adequação 
de turbidez e cor aparente ao padrão de portabilidade do 
CONAMA. 
_________________________________________________________ 
ARANTES, C. C., et al. Uso de Solução a Base de Sementes de Moringa oleifera 
como Auxiliar da Filtração In: Encontro Nacional de Moringa, 2009, Aracajú, 
SE. Anais...Aracajú, SE : UFSE,. v. 1, p. 1-3, 2009.  
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria 2914, 14 de dezembro de 2011. 
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2011.  
FREIBERGER, C. E.; VANDERJAGT, D. J.; PASTUSZYN, A.; GLEW, R.S.; 
MOUNKAILA, G.; MILLSON, M.; GLEW, R.H. Nutrient content of the edible 
leaves of seven wild plants from Niger Plant Foods Human Nutri, p. 57-69, 
1998. 
RAMOS, R. O. Clarificação de água com turbidez baixa e cor moderada 
utilizando sementes de Moringa oleifera. 2005. 276f. Tese (Doutorado) 
Faculdade de Engenharia Agrícola –UNICAMP, Campinas, SP, 276p. 2005. 



   X Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR.     95 
 

               Rua Sete de Setembro, 231– Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista/RR.  
                                                                                                                                       Email: resumosnctrr@gmail.com 

 

Estrutura e diversidade arbórea das florestas de várzea do alto Rio Branco, Roraima 
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INTRODUÇÃO 
O Rio Branco cruza o estado de Roraima de norte a sul e 
atravessa 3 tipos climáticos distintos que definem áreas de 
savana e floresta ombrófila. No alto Rio Branco o clima 
predominante é o tropical úmido com períodos longos de 
seca, sendo característico de áreas de vegetação de 
savana. A bacia hidrográfica do Rio Branco é responsável 
por cerca de um terço da vazão e da área de drenagem da 
bacia do Rio Negro. O Rio Branco abriga ampla 
diversidade de hábitats aquáticos e a vegetação às suas 
margens é de grande importância para a manutenção da 
qualidade da água e minimização dos processos erosivos. 
No entanto, mudanças ambientais, sejam de origem 
natural ou antrópica, podem influenciar nos regimes de 
inundação e consequentemente, alterar a estrutura e 
composição florística da vegetação no entorno, podendo 
resultar na perda de um conjunto de espécies terrestres e 
aquáticas ainda desconhecidas. Na bacia do Rio Branco 
estão planejadas pelo menos 4 usinas hidrelétricas e dada 
à baixa declividade do terreno, estas usinas tem o 
potencial de alagar grandes áreas e de afetar o fluxo de 
inundação do trecho da obra comprometendo toda a 
comunidade de plantas e animais que utilizam o rio. Com 
isso, a pesquisa teve como objetivo avaliar a estrutura da 
floresta e a composição florística das áreas situadas nas 
margens do alto Rio Branco. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Para descrever as variações na diversidade arbórea e 
estrutura das florestas de várzea do alto Rio Branco, foram 
definidas 6 localidades (3 na margem direita e 3 na 
margem esquerda). Em cada localidade foram 
estabelecidas 3 parcelas de 250 m x 4 m (0,1 hectare), 
totalizando 18 parcelas e uma área total de 1,8 hectares. 
As parcelas foram instaladas perpendicularmente a 
margem do rio. Em cada parcela, todos os indivíduos 
arbóreos com DAP (Diâmetro a altura do peito) maior ou 
igual a 10 cm foram medidos e identificados com a ajuda 
de um parataxônomo, e para determinação da densidade 
da madeira, foi coletada uma amostra de caule de cada 
indivíduo amostrado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No total, foram inventariados 871 indivíduos. O número de 
indivíduos por parcela variou de 11 a 90, com média de 
48,4 (± 25,5). A maioria dos indivíduos (68%) apresentou 
diâmetro do caule (DAP) entre 10 e 20 cm (Fig. 1a) e 
altura total média de 12,7 m (±5,7) (Fig. 1b). Quanto à 
composição florística, até o momento foram identificadas 
34 famílias e 44 gêneros. Do total de indivíduos 
amostrados, 3% não possuem nenhum tipo de 
identificação e 43% já possuem identificação preliminar a 
nível de espécie. 
 

Figura 1: Distribuição do número de indivíduos por (a) 
classe de diâmetro a altura do peito (cm) e (b) classe de 
altura total (m) em áreas de floresta alagada localizadas no 
alto Rio Branco, Roraima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A maioria dos indivíduos estão concentrados em 10 
famílias (Leguminosea, Urticaceae, Malvaceae, Moraceae, 
Lecythidaceae, Polygonaceae, Sapindaceae, Sapotaceae, 
Rubiaceae, Arecaceae), sendo que Leguminoseae, 
Urticaceae, Malvaceae e Moraceae abrigam 50% dos 
indivíduos. E a família leguminoseae sozinha representa 
mais de 30% dos indivíduos. Os 10 gêneros mais 
abundantes (Etaballia, Cecropia, Brosimum, Pouteria, 
Cupania, Cynometra, Gustavia, Symeria, Attalea, Tripalis) 
abrigam mais de 40% dos indivíduos, sendo que 
aproximadamente 20% dos indivíduos estão 
representados por uma única espécie (Etaballia dubia). 
 
CONCLUSÕES 
As florestas de várzea do alto Rio Branco são 
caracterizadas pela monodominância de espécies 
arbóreas, com diâmetro entre 10 e 20 cm e altura total 
média de 12,7m. As espécies botânicas mais encontradas 
foram Leguminoseae, Urticaceae, Malvaceae e Moraceae 
que juntas somam 50% dos indivíduos arbóreos, sendo 
que Leguminoseae sozinha representa 30% dos 
indivíduos. 
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INTRODUÇÃO 
Os conhecimentos divulgados são, hoje, elementos 
indispensáveis para a inclusão social. Capozoli (2002), 
afirma que o processo de divulgação da ciência, consiste 
em entender o que está descrito numa linguagem mais 
complexa, transformando-a em uma linguagem mais 
acessível, ao público. Na concepção de Marcondes, 
Akahoshi e Souza (2012), a experimentação pode 
promover o interesse do público pela ciência, apresentado 
fatos mais recentes ou desvelando fenômenos do 
cotidiano, auxiliando na divulgação científica e na 
aprendizagem e reestruturação de conceitos. Este 
trabalho teve por objetivo a divulgação científica em 
comunidades ribeirinhas no Baixo Rio Branco, por meio 
da experimentação com materiais alternativos, como 
forma de aproximar o conhecimento teórico do prático.  

MATERIAL E MÉTODOS 
Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram 06 estudantes 
da disciplina de Ciências do 9º ano do ensino fundamental 
da Escola Municipal de 1º Grau Adonias Borges do Carmo 
(Figura 01) na comunidade ribeirinha de Cachoeirinha, 
nas coordenadas geográficas S 01°10.365´ W 061° 
54.406´ no Baixo Rio Branco, município de Caracaraí, 
região Sul do Estado de Roraima. O Baixo Rio Branco, é 
uma extensa área que se estende desde a vila de Santa 
Maria do Boioaçu até a vila de Panacarica, tendo acesso 
somente por via aérea ou fluvial. A atividade foi realizada 
em 2014, consistindo está em uma atividade de 
experimentação com materiais alternativos, tendo como 
referencial a química no cotidiano. Durante a atividade 
experimental realizou-se a observação direta, aplicando-se 
ao final um questionário de diagnóstico aos estudantes, 
contendo dezessete questões fechadas, relacionadas às 
atividades desenvolvidas.  
 

 
FIGURA 01: Escola Municipal de 1º Grau Adonias Borges do Carmo, 
comunidade ribeirinha de Cachoeirinha, baixo rio Branco, Caracaraí/RR. 

 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos (tabela 01) demonstram que a 
experimentação com materiais alternativos pode auxiliar 
no processo de divulgação da ciência. Assim, para 
Giordan (1999), a função da experimentação como um 
instrumento para veicular o conhecimento científico, 
poderá ser mais um instrumento de apoio ao 
desenvolvimento científico. 

TABELA 01: Respostas dos estudantes da Escola Municipal de 1º Grau 
Adonias Borges do Carmo. 
Durante a atividade que envolveu experimentos simples as 

crianças participaram de forma efetiva e sempre faziam 
perguntas acerca dos temas que eram apresentados nos 
experimentos. 
 
CONCLUSÕES 
Os resultados mostraram que a experimentação pode ser 
utilizada para divulgar a ciência em comunidades 
ribeirinhas, numa perspectiva de aproximar a ciência 
produzida nos laboratórios da população em geral. 
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INTRODUÇÃO 
 
O esporte escolar é aquele praticado pelos jovens no 
ambiente escolar, com a finalidade do desenvolvimento 
esportivo de seus praticantes, sem perder de vista a 
formação dos mesmos para a cidadania. 
É importante ressaltar que para que ocorra o 
desenvolvimento integral do aluno é de fundamental 
importância à presença de um profissional capacitado 
capaz de desenvolver um trabalho através de uma prática 
pedagógica, que vá muito além das vivências físico-
motoras. 
O Esporte Escolar trata-se de uma prática esportiva 
entendida e encarada como sendo um paralelo entre 
Esporte de Rendimento e Esporte Educação, não tão 
exigente e excludente quanto a primeira e nem tão 
acessível e complacente como a segunda, é visto como 
um meio termo entre ambas. 
O esporte na escola tem uma conotação diferente do 
esporte de alto nível. Apesar do professor de Educação 
Física ainda insistir em alto rendimento nas escolas, hoje 
se tem um entendimento um pouco diferente sobre isso 
(BARRETO, 2003). 
Em virtude da grande influência do esporte na escola, os 
professores de Educação Física foram por algum tempo 
classificados como técnicos, já que as aulas de Educação 
Física eram um dos locais de formação de atleta. 
De acordo com Martins Junior (2000), o professor técnico 
– seria aquele mais dirigido ao produto final da 
aprendizagem do que ao processo de ensino. A sua 
preocupação principal seria a de utilizar as aulas de 
Educação Física para a formação de novos atletas para as 
equipes escolares, dos clubes ou do município. Nesse 
sentido, o objetivo do estudo foi verificar a formação 
profissional dos professores/técnicos esportivos no Estado 
de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A amostra deste estudo foi composta por 94 
professores/técnicos do gênero masculino e feminino de 
escolas públicas e particulares distribuídos por 
modalidades. Os dados foram coletados nos locais 
determinados pela organização dos jogos escolares 
(JERs) para a realização das competições. 
Para a coleta dos dados foi solicitado aos professores o 
preenchimento de um questionário estruturado, contendo 
dados como nome do profissional, a idade, o sexo, qual 
modalidade que está responsável, qual sua formação e há 
quanto tempo atua no desporto escolar. 

 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados referentes ao nível de formação profissional 
evidenciam uma distribuição diversificada quanto as 
variáveis investigadas, de acordo com a figura 1. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Formação Profissional dos Professores/Técnicos 

 
Podemos observar que grande parte dos professores que 
trabalham com o desporto no estado de Roraima, não 
possuem uma formação especifica para atuar com o 
esporte. 
 
CONCLUSÕES 
Ao finalizar este estudo, foi possível concluir que: 
 
• 58% dos técnicos atuantes no desporto escolar no 
estado de Roraima não possuem formação superior em 
Educação Física. Esses dados se tornam preocupantes 
levando em consideração que o art. 9° do confef (2005), 
deixa claro que o Profissional de Educação Física é o 
especialista em atividades físicas, nas suas diversas 
manifestações, sendo citado explicitamente o desporto 
como uma dessas manifestações. Portanto o professor de 
Educação Física é o profissional habilitado a ensinar o 
desporto escolar. 
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INTRODUÇÃO 
O amendoim (Arachis hypogaea L.) é cultivado em escala 
comercial há muitos anos no Brasil. Na década de 60, sua 
produção teve importância expressiva no abastecimento 
interno de óleos vegetais comestíveis e na década de 70, 
foram produzidas cerca de 1 milhão de toneladas desse 
produto, tendo declinado desde então, devido, 
principalmente, ao avanço da produção de soja no Brasil 
(LOURENZANI; LOURENZANI, 2006).  Quando os fungos 
patogênicos são transmitidos por sementes, servem de 
inóculo inicial para o desenvolvimento de epidemias e 
causam prejuízos aos vegetais. Eles provocam danos 
indiretos nas plantações devido à introdução rápida em 
novas áreas, onde anteriormente não existia a doença 
comprometendo a qualidade dos grãos colhidos e 
armazenados. (NOBREGA, 2004). A necessidade de se 
avaliar a qualidade sanitária das sementes vem crescendo, 
devido à busca de técnicas simples para selecionar os 
melhores lotes, ou seja, aquelas sementes de alta 
qualidade fisiológica e livre de patógenos (BRIGANTE, 
1992). 
O objetivo neste trabalho foi identificar espécies fúngicas 
associadas às sementes de amendoim de 13 linhagens de 
porte rasteiro. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As sementes de amendoim foram colhidas de um 
experimento conduzido no campo experimental Serra da 
Prata da Embrapa Roraima, localizado no município de 
Mucajaí/RR. As sementes foram enviadas para o 
laboratório de análise de sementes da Embrapa Roraima, 
para retirada das impurezas, sendo posteriormente 
submetidas a armazenamento por seis meses, mantidas 
em sacos plásticos, sob 24 ± 2 oC, com UR de 60 ± 5%. 
Após este período, uma amostra de sementes foi enviada 
ao laboratório de fitopatologia, para realização do teste de 
sanidade adotando-se o método “Blotter test” 
(NEERGAARD, 1979). Foi realizada a desinfestação 
superficial das sementes de amendoim submergindo-as 
em hipoclorito de sódio a 1% por cinco minutos, sendo em 
seguida submersas em água destilada estéril para eliminar 
o excesso da solução desinfestante. Posteriormente, as 
sementes foram distribuídas uniformemente sobre o 
substrato de papel em caixas de acrílico tipo “gerbox”, 
tamanho de 11 x 11 x 3,5 . O papel foi umedecido com 
solução de 2,4D a 0,1%, para inibir a germinação das 
sementes que foram então mantidas em incubadora tipo 
BOD, a 25 ºC ± 2 ºC com fotoperíodo de 12 h por sete 
dias. Após este período, realizou-se a identificação das 
estruturas fúngicas com auxílio de microscópio 
estereoscópio e ótico, e por comparação com literatura 
especializada. 
 
 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nas amostras de sementes de amendoim analisadas 
foram identificados os seguintes fungos:  
Macrophomina phaseolina, Fusarium oxysporium, 
Penicillium spp., Rhizopus stolonifer, Aspergillus flavus e 
Aspergillus niger. Dentre as espécies encontradas, 
observou-se tanto fungos provenientes de contaminação 
ocorridas ainda no campo como de fungos que 
contaminam as sementes durante o armazenamento 
(DINIZ, 2002). Os fungos M. phaseolina, R. stolonifer, A. 
flavus e A. niger foram identificado em todas as sementes 
das 13 linhagens. Os fungos que obtiveram as mais altas 
porcentagens de contaminação foram A. flavus com 
32,15% e A. niger com 32,15% e os menores foram 
Fusarium sp. com 0,4% e Penicillum sp. com 1%. Os 
fungos A. niger e Penicillium spp. são considerados típicos 
de armazenamento e Rhizopus stolonifer é contaminante 
comum verificado em laboratório. Os fungos M. phaseolina 
e F. oxysporium são considerados fungos de campo, por 
isso, os mesmo não conseguem competir por espaço e 
nutrientes com fungos de armazenamento, fazendo com 
que a sua incidência seja reduzida com o decorrer do 
período de armazenamento. Esse fato pode ser atribuído a 
uma infecção mais interna pelo micélio do fungo, conforme 
relatado por Faiad et al. (2002). 
 
CONCLUSÕES 
Foram encontrados seis fungos associados às sementes 
de 13 linhagens de amendoim cultivadas em Roraima, 
havendo maior incidência dos fungos Aspergillus flavus e 
A. niger e menor incidência dos fungos Fusarium sp. e 
Penicillum sp. 
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INTRODUÇÃO 
 
O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), ou feijão-de-
corda, feijão-de-praia ou feijão-de-estrada como é 
conhecido, é uma das principais fonte de proteínas das 
famílias nas zonas rural e urbana das regiões Norte e 
Nordeste do Brasil, além de ser uma planta de fácil 
adaptação em regiões do semiárido brasileiro.  
Semente de boa qualidade, fisiológica e sanitária, é muito 
importante para o desenvolvimento de plantas sadias no 
campo. As sementes são consideradas uma das vias mais 
eficientes de transporte de fitopatógenos, em virtude da 
facilidade de transporte, tornando-se assim, uma poderosa 
ferramenta de disseminação de doenças. Entre os agentes 
patogênicos associados às sementes, os fungos são os 
mais importantes, por terem elevada habilidade de 
penetrar e colonizar os tecidos vegetais (Machado, 2000).  
As sementes de feijão-caupi também podem transportar 
um número significativo de patógenos potencialmente 
danosos à cultura. Diante disso, o objetivo deste trabalho 
foi detectar e identificar os fungos associados a sementes 
de feijão-caupi proveniente de uma produção local no 
estado de Roraima.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
As sementes de feijão-caupi da variedade Rabo de Peba 
foram coletadas em propriedades distintas de Roraima e 
enviadas para o laboratório de análise de sementes da 
Embrapa Roraima, onde foram armazenadas durante uma 
semana, sendo mantidas em recipiente plástico, sob 
temperatura de 24 ± 2 oC, com UR de 60 ± 5%. Após este 
período, uma amostra das sementes foi enviada ao 
laboratório de fitopatologia da Embrapa Roraima, para 
realização do teste de sanidade adotando o método 
“Blotter test”. Foi realizada a desinfestação superficial das 
sementes submergindo-as em hipoclorito de sódio a 1% 
por cinco minutos, em seguida submersas em água 
destilada estéril para eliminar o excesso da solução 
desinfestante. Uma amostra de 400 sementes foram 
distribuídas uniformemente sobre o substrato de papel em 
caixas de acrílico tipo “gerbox”, tamanho de 11 x 11 x 3,5 
cm, e mantidas em incubadora tipo BOD, a 25 ± 2 ºC com 
fotoperíodo de 12 h durante sete dias. Após este período, 
procedeu-se a avaliação para detecção e identificação das 
estruturas fúngicas com auxílio de microscópio 
estereoscópio e ótico, e de literatura especializada. Os 
resultados foram expressos em porcentagem de sementes 
contaminados.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Nas 400 sementes de feijão-caupi da variedade Rabo de 
Peba analisadas foram encontrados sete tipos de fungos,  
 

sendo determinado as seguintes percentuais médios para 
cada gênero de fungo: Aspergillus sp. 40%, Penicillium sp. 
18%, Alternaria sp. 5%, Colletotrichum sp. 0,2% Fusarium 
21%, Macrophomina sp. 2% e Rhizoctonia Solani 0,5%. 
Dentre as espécies encontradas, observou-se tanto fungos 
provenientes de contaminação ocorridas ainda no campo 
como de fungos que contaminam as sementes durante o 
armazenamento (DINIZ, 2002). Os fungos Aspergillus sp. e 
Penicillium sp. são considerados típicos de 
armazenamento, sendo os danos causados por estas 
espécies variáveis, como perda de germinação, aumento 
da taxa de ácidos graxos, descoloração da semente, 
alterações bioquímicas, produção de toxinas danosas ao 
homem e a outros animais e redução do peso seco da 
semente (Torres & Bringel, 2005).  
Os demais fungos são considerados típicos de 
contaminação provenientes do campo. Segundo Perez et 
al. (2007), o nível de qualidade de lotes de sementes está 
estreitamente correlacionado com a qualidade 
fitossanitária. A infecção dessas sementes por fungos 
reduz a viabilidade e o vigor, devido às modificações 
estruturais em suas membranas. Assim, a semente 
desempenha papel muito importante para a sobrevivência 
de patógenos, e uma simples avaliação sanitária pode 
possibilitar a identificação de problemas ocorridos durante 
as fases de campo, colheita e armazenamento, podendo 
auxiliar na adoção de métodos de controle.  
  
CONCLUSÕES 
Os resultados indicaram a presença de sete gêneros de 
fungos nas amostras de sementes de Pau-rainha 
analisadas, sendo os fungos Aspergillus sp., Penicillium 
sp. e Fusarium sp. os que apresentaram maior incidência. 
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INTRODUÇÃO 

O Pau-rainha (Centrolobium paraense Tul.) é 
encontrado tipicamente nas áreas de floresta estacional 
semidecídua que ocorrem dispersas pela região do 
Lavrado (savanas) de Roraima (Lewis; Owen, 1989). A 
produção, obtenção e manutenção de sementes com 
elevada qualidade assumem papel fundamental na 
preservação das espécies, devendo-se destacar a grande 
importância da qualidade sanitária. Microrganismos podem 
se associar às sementes causando danos na qualidade 
fisiológica, como a queda no vigor e/ou na porcentagem de 
germinação das sementes, e também disseminando 
doenças que podem afetar sua produtividade (Carvalho e 
Nakagawa, 1980; Machado, 1988). Para sementes de pau-
rainha são raros os trabalhos relacionados com patógenos. 
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi efetuar o 
levantamento de fungos presentes nas sementes de pau-
rainha coletados em dois locais do estado de Roraima e 
armazenadas por 12 e 24 meses. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Frutos de pau-rainha foram colhidos em abril de 2013 
em duas localidades distintas no estado de Roraima, uma 
na região do Água Boa no Município de Boa Vista e outra 
na vila do Taiano, no município de Alto Alegre. Os frutos 
foram enviados para o laboratório de análise de sementes 
da Embrapa Roraima, para retirada das sementes dos 
frutos e das impurezas. As sementes foram armazenadas 
por 12 e 24 meses, sendo mantidas em sacos plásticos, 
sob temperatura de 24 ± 2 oC, com UR de 60 ± 5%. Após 
este período, amostras de 200 sementes referentes a cada 
local e período de armazenamento foram enviadas ao 
laboratório de fitopatologia da Embrapa Roraima, para 
realização do teste de sanidade adotando-se o método 
“Blotter test”. Foi realizada a desinfestação superficial das 
sementes submergindo-as em hipoclorito de sódio a 1% 
por cinco minutos, em seguida estas foram submersas em 
água destilada estéril para eliminar o excesso da solução 
desinfestante e mantidas em incubadora tipo BOD, a 25 ºC 
± 2 ºC com fotoperíodo de 12 h por sete dias. Após este 
período, realizou-se a identificação das estruturas fúngicas 
com auxílio de microscópio estereoscópio e ótico, e por 
comparação com literatura especializada. Os resultados 
foram expressos em porcentagem média de sementes 
contaminadas. 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nas 800 sementes de Pau-rainha analisadas foram 
identificados sete gêneros de fungos, como Cladosporium 
sp., Pestalotiopsis sp., Fusarium sp., Epicoccum sp., 
Nigrospora sp., Aspergillus sp. e Penicillium sp. Os 
maiores valores de incidência foi do fungo Aspergillus sp., 
que diferiu significativamente dos demais gêneros de 
fungos detectados. Enquanto que o fungo Peniccillium sp.  

apresentou os menores valores de incidência, porém não 
diferiu significativamente de outros fungos detectados 
(TABELA 1).   

Tabela 1. Valores médios (%) da incidência de gêneros de 
fungos associados às sementes de Pau-rainha, coletadas 
em dois locais no estado de Roraima (Água Boa - AB e 
Vila do Taiano - VT) e submetidas a 12 e 24 meses de 
armazenamento 
 
 

Fungos detectados 
em sementes de 

pau-rainha 

Incidência de fungos (%) 

12 meses  24 meses  

Local de coleta 
AB VT AB VT 

Cladosporium sp. 15,6 b 1,0 c 21,4 b 23,4 b 

Pestalotiopsis sp. 10,9 b 0,0 c 10,4 c 5,7 c 

Fusarium sp. 1,6 c 8,9 b 8,3 c 3,1 c 

Epicoccum sp. 3,6 c 0,0 c 9,9 c 1,6 cd 

Nigrospora sp. 1,6 c 2,1 b 9,4 c 2,1 c 

Aspergillus sp. 31,3 a 75,0 a 37,0 a 45,8 a 

Penicillium sp. 1,6 c 1,6 b 0,5 c 0,0 d 
*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem 
entre si estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 

Os fungos patogênicos sobrevivem no germoplasma-
semente armazenado em condições de baixa temperatura 
e umidade, podendo sobreviver por vários anos em 
sementes armazenadas (Neergaard, 1977). Assim, a 
adoção de medidas de controle de fungos em sementes 
de espécies florestais são essenciais para manter a 
sanidade das sementes, de forma a colaborar com o 
aumento de plântulas normais capazes de originar mudas 
sadias. 

CONCLUSÕES 
Os resultados indicaram a presença de sete gêneros 

de fungos nas amostras de sementes de Pau-rainha 
analisadas, sendo os fungos Cladosporium sp., 
Pestalotiopsis sp. e Aspergillus sp. os que apresentaram os 
maiores valores de incidência.   
_______________________ 
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CARVALHO, N.M.; NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e 
produção. Campinas: Fundação Cargill, 1980. 326p. 
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INTRODUÇÃO 
Santa Elena de Uairén, a Capital do Municipio Gran 
Sabana, é um povoado localizado a 30 km de Brasil com 
uma superfície total de 32.990 km² e uma população de 
28.219 habitantes, equivalentes ao 2% da população total 
do estado. Neste município habitam principalmente os 
indígenas pemones, subdivisão do grupo indígena Caribe. 
O nome do Município é devido à localização de sabana 
mais conhecida e visitada por turistas. Também 
encontram-se grandes belezas naturais, como montanhas, 
serras, as lagoas, rios e cachoeiras. A identidade dos 
povos indígenas está sendo ameaçada pela 
transculturação e progressivamente vão desaparecendo os 
saberes ancestrais e como consequência cada vez os 
habitantes das comunidades indígenas vão deixando de 
falar seus dialetos, esquecendo a cultura, a gastronomia, e 
até muitas vezes migram das comunidades a outras 
cidades por razões e motivos diversos. Assim, o objetivo 
geral analisar o potencial gastronômico da Etnia Pemon do 
Município Gran Sabana-Estado Bolívar, como produto 
turístico e atrativo complementar para o desenvolvimento 
sustentável das comunidades indígenas (MENDEZ, 2010). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O método de coleta de dados empregado foi uma pesquisa 
exploratória e descritiva. O método de pesquisa pode ser 
definido de acordo com Chauí (1994): Método significa 
uma investigação que segue um modo ou uma maneira 
planejada e determinada para conhecer alguma coisa; 
procedimento racional para o conhecimento seguindo um 
percurso fixado, portanto para escolher o método que 
deverá ser empregado é necessário seguir critérios 
rigorosos, pois é ele que vai desencadear as hipóteses de 
pesquisa durante a coleta de dados e vai fazer com que o 
projeto tenha caráter científico. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os Pemon são divididos em três subgrupos, o que divide 
as variantes dialectais: kamarokoto, Taurepáng e Arekuná 
Não pode se definir as delimitações de fronteira 
geográfica, O arekuna se concentra na zona norte do 
território pemon, enquanto os taurepanes estão localizados 
ao sul e leste ao oeste. Os Kamaracotos estão na região e 
Urimán e na comunidade indígena Karamata. Na 
atualidade em America Latina existe um interesse 
importante de incorporar a culinária indígena, como uma 
nova alternativa do Turismo Gastronômico. Os alimentos 
mais consumidos pelo grupo Étnico Pemon, segundo Chef 
Nelson Méndez, são de origem animal (selvagem) e 
insetos afrodisíacos em grande diversidade.  

 
 

 

 
CONCLUSÕES 
Os povos indígenas de nosso país são uma parte da 
população nativa e um setor significativo da sociedade 
venezuelana, tomando importância pela história ancestral 
dos antepassados, o dialeto e a cultura, também as 
aspirações de cada indígena da etnia pemon. Para a 
realização desta monografia foi realizada uma pesquisa 
exploratória, onde se percebeu que a alimentação indígena 
é natural, pois eles consomem alimentos 100% da 
natureza.  A alimentação indígena é saudável e rica em 
vitaminas, sais minerais e outros nutrientes cientificamente 
comprovados como se apresentam nos quadros antes 
especificados. Em visitas a diferentes Comunidades 
Indígenas observamos indígenas fortes, felizes, em 
convivência, sim problema nenhum acostumado a suas 
tarefas diárias, como também a sua comunidade. Neste 
município turístico, há necessidade de uma melhor oferta 
turística que é problema de todos porem é dever 
conscientizar a os irmãos indígenas da importância que 
tem a cultura para u turismo, como também é possível um 
desenvolvimento econômico fronteiriço por meio do 
oferecimento da gastronomia da etnia indígena pemon que 
poderia ser inseridos nos pacotes turísticos locais e 
internacionais para uma maior participação dos indígenas 
da etnia pemon no sector turístico (SCHULUTER, 2003). O 
turismo enquanto a setor econômico é reconhecido como 
importante gerador de divisas, oportunidades de trabalho, 
renda e de contribuir para a redução das desigualdades 
regionais e sociais em diferentes pontos do território 
venezuelano. É importante que os habitantes das 
comunidades indígenas estruturem planejamento e 
ordenamento de atividades turísticas, com respeito aos 
princípios da sustentabilidade econômica, ambiental, 
sociocultural. A gastronomia da etnia pemon é uma 
alternativa para o turismo rural com organização singular 
para alguns roteiros e assim compatibilizar a oferta de 
serviços turísticos diferenciados nas comunidades 
indígenas, e com a promoção de melhorias na qualidade 
de vida das comunidades locais. 
____________________ 
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INTRODUÇÃO 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais recomendam a 
abordagem de conteúdos relacionados às estruturas 
rítmicas e os segmentos corporais através de 
participações em atividades expressivas na execução e 
criação de coreografias e da percepção do corpo e busca 
de posturas (BRASIL,1997). 
  A ginástica sempre foi proposta como prática popular em 
diferentes locais e períodos. O termo ginástica veio 
ganhando diferentes definições de acordo com época 
culturais e interesses diversos (FIORIN,2002). 
 No século XIX, passou por um processo sistematização, 
denominado de movimento ginastico Europeu, que 
objetivava romper seus vínculos com práticas populares, 
além de disciplinar a população moral e fisicamente. 
(SOARES,2002). 
As aulas de GR ajudam no desenvolvimento motor, pois 
em meio a muitos estímulos a criança tem possibilidade de 
aumentar seu repertório de habilidades motoras. Permite 
que haja uma interação entre os participantes, explorar a 
criatividade individualmente e em grupo além de ser um 
meio de expressão artístico cultural. 
Encontra-se dificuldade de implantação da GR nas escolas 
pelo desconhecimento da população sobre a modalidade e 
falta de materiais. 
Com isso objetivou-se verificar o impacto da GR no 
desenvolvimento motor, expandir conhecimento de cultura 
corporal de movimento e verificar efetividade do uso da 
GR na redução da evasão nas aulas de Educação Física. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Participaram da intervenção pedagógica 52 crianças de 
6 e 7 anos, do 1º e 2º ano do ensino fundamental da 
Escola Municipal Frei Arthur Agostini, em 6 sessões de 50 
minutos. Para constatar que houve melhora, utilizamos a 
avaliação qualitativa que envolve observação intensa de 
longo tempo num ambiente natural. 

Foram desenvolvidos os movimentos de abertura, avião, 
ponte, carpado, estrela, estendida e grupada. Utilizando os 
aparelhos, corda, arco, fitas e bolas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A confecção de materiais foi a estratégia utilizada para as 
aulas do aparelho fita, com os alunos produzindo seus 
implementos. Este aparelho foi o que teve menor 
participação dos meninos. 
Observou-se melhora no desenvolvimento motor, redução 
da evasão nas aulas de Educação Física e melhor 
interação entre os alunos.  
Quanto ao nível de satisfação dos alunos em relação as 
aulas foi excelente, a expressão de alegria estava presente 
nas alunas, pois, foi o primeiro contato que a maioria teve 

com a modalidade, apenas uma tinha tido contato com a 
modalidade.  
Entre os meninos houve resistência à participação no uso 
de alguns aparelhos, por exemplo, a fita, expressando  
comentários que o mesmo é “coisa de menina”. Segundo 
Prado e Silva (2009),” o homem necessita mostrar sua 
masculinidade através do esporte que prevalecem à força 
e a resistência”. No entanto há uma visão celetista da 
sociedade em relação alguns esportes entre eles a GR, 
muitos meninos se interessam pela prática, mas as 
determinações culturais impedem a participação de ambos 
os sexos nas modalidades. 
Ao que diz respeito ao gênero masculino e feminino todos 
podem praticar a modalidade mesmo que as meninas 
tenham uma proporção maior para essa prática. No 
ambiente escolar deve ser oferecido a todos livre de 
qualquer tipo de distinção, como visto na abordagem de 
GAIO, (1996). 

 
CONCLUSÕES 
As aulas de GR ajudam o desenvolvimento da 
coordenação motora, agilidade e ritmo. Permite que haja 
uma interação entre os alunos. Ou seja, faz junção das 
habilidades físicas, cognitivas e sociais. 
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INTRODUÇÃO 
A cochonilha-rosada Maconellicoccus hirsutus Green 
(Hemiptera: Pseudococcidae), é uma praga polífaga que 
causa danos principalmente em fruteiras, plantas 
ornamentais e florestais. Originada da Ásia, foi reportada a 
primeira vez no Brasil em 2010, no estado de Roraima 
(MARSARO JUNIOR et al., 2013). Atualmente encontra-se 
em outras regiões do Brasil. Para o manejo dessa praga é 
importante conhecer seu ciclo de vida, potencial 
reprodutivo e de crescimento populacional. Portanto o 
objetivo desse trabalho foi estudar a biologia de M. hirsutus 
em condições climáticas semelhantes às de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Colônias de M. hirsutus foram criadas em frutos de 
Cucurbita moschata Duchesne (Curcurbitaceae) e 
mantidas em uma sala com 27 ± 1 ºC, 60 ± 5% de 
umidade relativa e fotoperíodo de L12:D12. Dez ovissacos 
foram transferidos para folhas de Hibiscus rosa-sinensis 
enraizadas e acompanhados até todos os ovos eclodirem, 
para avaliação da viabilidade. 80 ninfas que eclodiam 
destes ovos foram colocadas individualmente em novas 
folhas de hibisco e observadas até a morte sob 
microscópio estereoscópio (40 vezes). Foram construídas 
as tabelas de esperança de vida e de fertilidade e 
determinadas às estimativas populacionais. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Maconellicoccus hirsutus tem um ciclo de 
aproximadamente 59 dias, com duração das fases de ovo, 
jovem, pupa (machos), macho e fêmea adultos de 7,4; 
17,5; 3,1; 1,6; 19,2; dias respectivamente. A fêmea coloca 
em média 98,18 ovos com 97% de viabilidade, sendo 3,4 
fêmeas para um macho. Apesar da elevada taxa de 
mortalidade na fase adulta, a partir dos 37 dias a 
população volta a crescer (Figura 1). A Taxa bruta (TBR) e 
líquida de reprodução (R0) foram de 150,9 e 71,9 
fêmeas/fêmea respectivamente. A duração de uma 
geração foi de 40,2 dias e o tempo para duplicar 6,5 dias. 
A taxa intrínseca (rm) e finita (λ) de aumento populacional 
foram de 0,106 e 1,112 respectivamente indicando 
crescimento da população. 
Os parâmetros de vida de M. hirsutus são influenciados 
por temperatura, umidade relativa, fotoperíodo e 
hospedeiro conforme relatado em outros trabalhos 
(PERSAD & KHAN, 2001; CHONG et al., 2008; SAHITO et 
al., 2012). Temperaturas mais altas reduzem a duração 
das fases do ciclo de vida de M. hirsutus. A curva de 
sobrevivência do tipo I indica que a mortalidade ocorre, 
principalmente, nas idades mais avançadas, característica 
comum em muitas espécies de insetos (PEARL, 1928). 

 
 
 
Figura 1 - Taxa de sobrevivência (Lx) e fertilidade 
específica (mx) de Maconellicoccus hirsutus a 27 ± 1 ºC, 
umidade relativa do ar 65 ± 5% e fotoperíodo L12:D12. 
Boa Vista, Roraima, Brasil. 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSÕES 
As condições climáticas e a disponibilidade de hospedeiros 
são propícias para o M. hirsutus em Roraima, o que exige 
a implantação do manejo integrado para essa praga nesta 
região.  
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INTRODUÇÃO 
 
O estado de Roraima é um território em que convivem 
sujeitos de diversas origens: oriundos de países como a 
Venezuela e Guiana, procedentes de outros estados 
brasileiros e indígenas de várias etnias. Esse contexto é 
propício ao processo de transculturação, (ORTIZ, 1983) já 
que são comuns as interinfluencias entre os vários grupos 
sociais que habitam nesta região. É o caso, por exemplo, 
da relação entre o índio e o karaiwa (forma pela qual os 
brancos são denominados em língua macuxi). Apesar de 
conviverem em um mesmo território e compartilharem 
muitos elementos comuns ao dia-a-dia, ainda são muitas 
as situações de conflito entre ambos os grupos. Para 
muitos não-índios, por exemplo, o fato de o indígena usar 
determinado elemento de uso atribuído ao “branco” 
constitui um fator de “perda de identidade” do índio 
roraimense. Além disso, não é raro que os índios sejam 
apontados como “empecilhos ao desenvolvimento de 
Roraima”. Diante dessa situação, esse estudo se propôs a 
investigar a percepção do “branco” em relação ao índio, 
numa tentativa de compreender alguns dos fatores que 
contribuem para que esse tipo de concepção ganhe 
espaço mesmo nos dias atuais, em que tanto se fala em 
respeito à diversidade. Além disso, também será levada 
em conta a percepção que os indígenas têm de si no que 
concerne às questões identitárias. O objetivo principal 
deste estudo é compreender a relação entre índios e não-
índios nesse contexto de mútuas influências culturais entre 
ambos.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
A pesquisa, financiada pelo CNPq, foi realizada a partir de 
entrevistas com 27 informantes da Terra Indígena São 
Marcos e 10 informantes da Terra Indígena Raposa Serra 
do Sol. Estas entrevistas foram realizadas in loco, por meio 
de gravações em áudio, vídeo e anotações, a partir do 
método História Oral (ALBERTI, 2004). Depois de 
realizadas, as entrevistas foram transcritas, conferidas e, 
posteriormente, passaram por um processo de copidesque 
e foram organizadas em livros. Além disso, para estudar a 
percepção que o “branco” tem do índio, foram 
consideradas publicações em redes sociais. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Ao longo da realização do estdudo, inúmeras vezes foi 
possível verificar a existência de uma situação de 
desvalorização da figura do índio por parte do “branco”. 
Essa situação, por sua vez, se manifesta de diversas 
formas, e contribui significativamente para a difusão de 

equívocos a respeito do índio, como afirmam autores 
como Freire (2009), que destaca cinco equívocos comuns 
a respeito dos povos indígenas: de que estes possuem 
“culturas atrasadas”, “culturas congeladas”, de que estão 
“perdendo a identidade”, que “fazem parte do passado” e 
que “brasileiro não é índio”. 
No caso de Roraima, todos estes equívocos podem ser 
verificados, e alguns inclusive chegam a influenciar na 
perspectiva que o próprio indígena tem de si. 
 
CONCLUSÕES 
 
Quando se trata de questão identitária, não há como 
estabelecer limites claros entre o que define ou não um 
indivíduo. Entretanto, Jobim (2013) afirma que há fatores 
que influenciam na construção da identidade, como os 
condicionantes sócio-históricos. Em Roraima, índios e 
karaiwa convivem de modo bastante similar, pelo menos 
na maioria dos casos. Não há como estabelecer, por 
exemplo, que o uso de um ou outro objeto determina a 
identidade de alguém nesta região. Além disso, muitas 
vezes esses dois grupos se influenciam mutuamente, seja 
em termos de costumes, comidas etc. Nesse contexto, 
não há como considerar um grupo como superior ou 
inferior ao outro, embora essa ainda seja uma forte 
tendência. 
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INTRODUÇÃO 
A plantação agrícola pode ser afetada por pragas, como 
insetos, patógenos e plantas invasoras. Para combatê-las 
são utilizados os agrotóxicos, também conhecidos por 
defensivos agrícolas e pesticidas (ALVES FILHO, 2002). 
De acordo com Alves Filho (2002) menos de 10% dos 
agrotóxicos aplicados por pulverização atingem seu alvo. 
Mesmo aqueles aplicados diretamente nas plantas têm 
como destino final o solo, sendo lavados das folhas 
através da ação da chuva ou da água de irrigação, 
acarretando contaminações aos lençóis freáticos 
subterrâneos (SCORZA JUNIOR et. al. 2010). Segundo 
Silva (2001), o despreparo da população para a 
manipulação destas substâncias e a falta de apoio técnico 
contribuem para a exposição da população aos pesticidas. 
Objetivou-se, com este trabalho, identificar o nível de 
conhecimento dos usuários que utilizam produtos químicos 

em hortas no município de Boa Vista – RR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi desenvolvido em diferentes bairros situados 
na zona oeste do município de Boa Vista – RR. 
A amostra foi composta por 20 horticultores, havendo um 
descarte da massa inicial que não fazia o uso de 
agrotóxico, permanecendo na amostra 11 produtores que 
faziam o uso assíduo de agrotóxicos em suas 
propriedades. A participação foi voluntária e os dados 
confidenciais. 
O nível de conhecimento dos produtores sobre a utilização 
de agrotóxicos foi avaliado por meio de um questionário, 
incluindo informações sobre o grau de informação quanto 
à aplicação, reconhecimento de classes toxicológicas, 
intoxicações, descartes de embalagens, receituário 
agronômico, uso e manejo de equipamento de proteção 
individual (EPI’s). 
Os dados foram tabulados e analisados através de 
estatística descritiva. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Quando os agricultores foram questionados sobre a 
utilização de agrotóxico, 58% deles responderam que 
utilizam, enquanto 42% disseram não fazer uso. 
Os tipos químicos mais utilizados eram herbicidas e 
inseticidas, sendo o segundo, o mais empregado nas 
plantações dos horticultores. De todos os entrevistados, 
100% não utilizam EPI, dentre os quais 95% admite não 
ser necessário o uso do equipamento. 

Dos entrevistados, 82% disseram ler a bula antes da 
aplicação do agrotóxico, enquanto 18% afirmaram não ler. 
Todavia, quando foi perguntado aos horticultores se eles 
saberiam diferenciar o pesticida quanto à classificação 
toxicológica dos agrotóxicos, 82% disseram que não. 
Quanto à dosagem aplicada, 64% dos agricultores 
afirmaram aplicar a dosagem recomendada. Os outros 
36% aplicavam superdoses com intuito de acelerar o 
processo.  
Em relação ao destino dessas embalagens, a maioria dos 
entrevistados disse descartar como lixo comum, e também 
não tinham conhecimento se havia postos de recolhimento 
na cidade. 
Sobre intoxicação por uso de agrotóxicos, 36% disseram 
que já houve caso de pessoas com sintomas em sua 
propriedade. 
O período de carência variou entre oito a quinze dias, 
sendo que 55% dos entrevistados esperavam quinze dias 
após a última aplicação do agrotóxico para fazer a colheita. 
27% e 18% esperavam oito e dez dias, respectivamente, 
para realizar a colheita nas hortas. 

 
CONCLUSÕES 
Através dos dados obtidos, foi possível concluir a 
existência de um baixo nível de conhecimento dos 
horticultores sobre o uso correto dos agrotóxicos. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem o objetivo de demostrar os indicadores 
de emprego e desemprego sendo uma avaliação das 
fontes, onde enfatiza de que forma são construídos no 
Brasil, os dados e avaliações para se ter esses 
indicadores. 
Neste intento, destaca-se que no Brasil, não existe um 
número razoável de dados suficientemente confiáveis 
sobre os mais variados assuntos. Na verdade, o que 
ocorre segundo um documento' divulgado pelo próprio 
Ministério do Trabalho, é que, de 15 em 15 anos, o Brasil 
esquece tudo o que aconteceu no período anterior, 
impossibilitando, portanto, a construção de séries 
históricas confiáveis com os dados disponíveis 
(AZEVEDO, 1983). 
Assim, diante das linhas em tela, tendo em vista as 
considerações acima, este trabalho propõe-se a examinar 
as principais fontes de dados sobre a situação do mercado 
de trabalho, destacando-se os levantamentos realizados 
pelos Censos, Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), Pesquisa Mensal de Emprego (PME), 
Relação Anual de informações Sociais (RAIS), Sistema 
Nacional de Emprego (SINE) e Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). 

MATERIAL E MÉTODOS 

Com objetivo de conhecer as fontes dos indicadores de 
trabalho, inicialmente fizemos uma pesquisa bibliografia, e 
depois a equipe se reuniu para refletir e debater sobre a 
sistematização e apresentação do presente trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho propõe-se a examinar as principais fontes de 
dados sobre a situação do mercado de trabalho, 
destacando-se aqui os levantamentos realizados pelas 
varias fontes que serão definidas a seguir. 
O censo faz parte da base do sistema estatístico nacional, 
onde reuni informações econômicas e sociais do País, trás 
uma avaliação das formas de emprego e subdesemprego 
com as pesquisas domiciliar da população 
economicamente ativa, desta forma, a taxa de 
desemprego excluir os desocupados. Tendo a maior 
abrangência geográfica, mais ao mesmo tempo, sendo 
contraditória já que não é ampla a sua forma de pesquisa, 
assim os resultados são insatisfatórios. Logo o PNAD 
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) também é 
um sistema de pesquisas domiciliares, que apresenta 
informações da situação socioeconômica da população 
brasileira, e são realizadas anualmente, e apresenta a 
mesma vantagem do PME (Pesquisa Mensal de 
Emprego), que é um levantamento mensal do IBGE, que 
tem como objetivo fornecer elementos para a elaboração 
de indicadores mensais de emprego e de desemprego. 

Outra fonte é a RAIS (Relação Anual de 
Informações Sociais) que é um conjunto de subsídios 
social e econômico referente ao segmento da população 
brasileira que manteve alguma relação de emprego formal 

durante algum período do ano da pesquisa, tem suas 
limitações, já que ela utilizar os dados de outras fontes, 
como a do censo e do ministério do trabalho, é coletas 
pelo Brasil através de formulários como o cadastro do 
PIS/PASEP, dificultando a entrada de pequenas empresas 
por estas razões não fazerem o registro dos seus 
funcionários, e não incluir aqueles trabalhadores informais. 
O SINE (índice Mensal de Emprego) Trata-se de um 
levantamento de caráter administrativo, fundamentado na 
obrigatoriedade de prestação de informações pelas 
empresas sobre as admissões e desligamentos de 
empregados sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) já vem com o objetivo de organizar os 
setores secundários e terciários da economia e 
contabilizando o setor publico e as pequenas empresas. Já 
o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos) tem como indicador o numero 
de pessoas que são demitidas mensalmente, porém suas 
informações estão voltadas para estudos e avaliações de 
indicadores de demissões. 

CONCLUSÕES 

A partir das pesquisas do mercado de trabalho no Brasil é 
possível verificar as principais contenções dos órgãos 
pesquisadores em questões dos tipos de coletas de 
dados, ao que diz respeito do emprego e desemprego. 
Devido às dificuldades em comparações dos dados 
coletados e seus diferentes resultados, entre a data da 
coleta e a da de divulgação, no que refere aos dados 
sempre desatualizados. 
Desta forma, dados coletados do CENSO levantam 
estatísticas das taxas de desempregos da População, 
tem a vantagem de obter uma ampla abrangência 
geográfica e apresenta uma fragmentação setorial. A 
PNAD, por sua vez, tem a vantagem de diferenciar os 
dados do CENSO e são levantados dados anualmente, 
sendo a mesma vantagem da PME, refere-se à 
População de maneira econômica das áreas 
metropolitanas. Já as outras fontes como RAIS, SINE e 
DIEESE vêm trazer o levantamento com formulários e 
questionários.  
Em linhas de conclusões, à necessidade de trazer 
melhoramento das estatísticas para o País, já que suas 
fontes de indicadores não são confiáveis é de grande 
importância para a realidade do mercado de trabalho e os 
órgãos responsáveis apresentarão rigor em suas 
analises. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem o propósito de expor de forma breve o 
debate sobre a erradicação da extrema pobreza e sobre as 
estratégias acionadas para redução das desigualdades 
sociais no contexto social brasileiro. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho resultou de pesquisa bibliográfica sobre a 
erradicação da extrema pobreza no Brasil. A pesquisa se 
deu por meio da análise de documentos, tais como 
indicadores sociais, artigos, revistas, entre outros.  
O trabalho teve como fundamento o método materialista 
dialético de Marx, para compreensão das determinações 
sociais que compõem o objeto de estudo que é a pobreza 
no país e as estratégias para a transformação dessa 
realidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pobreza é das expressões da questão social no país, e é 
consequência do “desenvolvimento” tardio, da 
dependência econômica, da distribuição desigual de renda, 
e de outros fatores que geram a desigualdade social. 
Assim, busca-se a redução desta, mediante estratégias do 
Estado. 
Ao se tratar da realidade social brasileira, a Política de 
Assistência Social é acionada como uma das políticas 
públicas que visam o enfrentamento da pobreza e da 
extrema pobreza. Essa política tem se formatado como 
política de proteção social e dever do Estado. 
Entre os vários programas e projetos da Política de 
Assistência Social que visam à garantia dos direitos e 
condições dignas de vida, tem-se o Programa Bolsa 
Família. O Bolsa Família é um programa de transferência 
de renda, e significa uma resposta do Estado para 
amenizar de imediato a pobreza e suas consequências. 
Foi instituído em 2003, objetivando o combate a fome, a 
pobreza e as desigualdades sociais por meio da 
transferência de renda e inclusão social. 
Em 2011, o Plano Brasil Sem Miséria-BSM surge como 
estratégia governamental para complementar a Política de 
Assistência Social. O Plano Brasil Sem Miséria - BMS foi 
instaurado em junho de 2011 com o objetivo de superar a 
extrema pobreza até o final do ano de 2014, mediante a 
integração e articulação de políticas, programas e ações 
conduzidas pelo Governo Federal em parceria com 
estados, municípios, empresas públicas e privadas, e 
organizações da sociedade civil, atuando em três eixos 
fundamentais: acesso a serviço, garantia de renda, e 
inclusão produtiva. 
A articulação dessas políticas, planos, programas, e ações 
como meios para o enfrentamento à extrema pobreza, 
trouxeram resultados positivos. Conforme Yazbek a 
pobreza: 

[...] vem sendo medida por meio de 
indicadores de renda e emprego, ao lado 
do usufruto de recursos sociais que 
interferem na determinação do padrão de 

vida tais como saúde, educação, 
transporte, moradia, aposentadoria e 
pensões, entre outros (2009, p. 73-74).  
 

Nesse sentido, podendo ser traduzidos por meio desses 
indicadores, esses resultados são ilustrados no Relatório 
de Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro divulgados 
em 2011.   
Segundo dados IBGE/Censo 2010, entre 2001 e 2011, a 
renda dos 20% mais pobres aumentou em ritmo sete 
vezes maior do que a dos mais ricos (5,1% ao ano em 
média acima da inflação ante 0,7%). A renda média 
domiciliar per capita mensal dos 20% mais pobres passou 
de R$ 102 em 2001 para R$ 167 em 2011. 
A melhoria do perfil distributivo da renda no país – revelou-
se pela trajetória declinante do Índice de Gini, caindo de 
forma significativa ao longo dos anos 2000, passando de 
0,553 para 0,500 entre 2001 e 2011. 
Em dez anos, entre 2001 e 2011, a população com renda 
domiciliar per capita até US$ 1,25/dia recuou de 14% para 
4,2%, apresentando a redução da distância da linha 
internacional da pobreza de 6% para 2,3%. 
Em relação ao BSM conforme resultados obtidos desde o 
seu lançamento, divulgados pelo MDS em novembro de 
2014, em março de 2013 foi alcançado o que tanto se 
almejava por meio do plano, a superação da extrema 
pobreza a nível nacional, com um número de 22 milhões 
de pessoas superando essa condição. 

CONCLUSÕES 
Apesar dos avanços, ainda há muito o que superar em 
relação ao enfrentamento da pobreza extrema.  
Portanto, observamos a relevância das políticas públicas 
em articulação com ações estratégicas, e sua afirmação 
com vistas à transformação da realidade de famílias 
brasileiras que vivem em situação de extrema pobreza. 
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Indicadores sociais de saúde: Um estudo do Painel Panorâmico de Indicadores do SUS 
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INTRODUÇÃO 

Avaliação corresponde a um conjunto de ações formativas 
e informativas que emite um julgamento sobre a eficácia, 
efetividade e eficiência de políticas, programas projetos. 
Tendo como objetivo informar, comparar dados de 
desempenho e detectar eventuais falhas durante o 
processo de execução do trabalho; já o monitoramento 
corresponde a obtenção de dados e informações de uma 
determinada expressão da questão social, para 
posteriormente elaborar políticas públicas que contribuam 
na transformação de uma determinada realidade 
vivenciada pela população. 
Neste sentido, este trabalho tem como base realizar uma 
breve análise dos indicadores de saúde no Brasil, com 
base nos dados obtidos do Ministério da Saúde por meio 
da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, 
através do Departamento de Monitoramento e Avaliação 
da Gestão do SUS.  

 
 MATERIAL E MÉTODOS 
 
Na perspectiva de conhecer os indicadores de saúde no 
Brasil, o presente trabalho foi orientado por meio de 
pesquisa bibliográfica, em material impresso e arquivo da 
internet, no site oficial do Ministério da Saúde, DATASUS. 
Através das leituras interpretativas dos dados estatísticos, 
foi possível ter uma breve visualização da realidade das 
Políticas Públicas no atual contexto brasileiro. Os artigos 
utilizados foram condensados ao Painel de Indicadores do 
SUS Nº3, do Departamento de Monitoramento e Avaliação 
da Gestão do SUS, de 2011.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A partir do estudo realizado foi possível averiguar, que o 
aumento da expectativa de vida dos brasileiros tem sido 
preocupação do sistema de saúde, com base na 
responsabilização das três instâncias governamentais, 
federal, estadual e municipal e a sociedade civil. A 
articulação desses atores tem caminhado na perspectiva 
de efetivar garantias preconizadas pela Constituição 
Federal/1988 e pela Lei que regulamenta o SUS 8.080/90. 
Com base nisso, demonstra-se que o Programa Saúde da 
Família - PSF, que no ano de 1994 tinha uma cobertura de 
1,1 milhões de pessoas, passou para 87,9 milhões de 
usuários em 2007. Com cobertura em 5.131 municípios 
brasileiros.  
As análises demonstram que o país também tem 
avançado em seus investimentos na assistência 
farmacêutica e gastos com aquisição de medicamentos, 
em 2002 eram empregados R$1,9 bilhões, com elevação 

para R$4,9 bilhões em 2007, além da criação da Farmácia 
Popular presentes nos 26 Estados e no Distrito Federal. 
Segundo a fonte do MS a expansão da cobertura de 
atendimentos na atenção primária tem proporcionado uma 
retração no quantitativo de óbitos maternos de mulheres 
por causas ligadas a gravidez, parto, puerpério e aborto. 
Os dados do DATASUS e DO Painel Panorâmico de 
Indicadores do SUS corroboram das mesmas 
informações, entendimentos e perspectivas.  
Os resultados da análise nos reportam a importância no 
monitoramento e da avaliação das Políticas, Programas e 
Projetos, uma vez que eles dão subsídios para criação de 
novos aparatos dos Estados, na perspectiva de redução e 
prevenção dos fatores de risco à saúde da população, o 
que se materializou no aumento da expectativa de vida da 
população brasileira. 
 
CONCLUSÕES 
 
Diariamente, os telejornais do país demonstram que o há 
povo brasileiro tem vivenciado inúmeras dificuldades na 
busca por saúde. Contudo, os dados do DATASUS e do 
Painel de Indicadores do SUS demonstram que o país tem 
avançado nos investimentos e cobertura nessa área. Fato 
materializado na observação da elevação da expectativa 
de vida do brasileiro. 
Por fim, para se mensurar o desenvolvimento de um 
trabalho, a avaliação e o monitoramento é ferramenta 
fundamental, o que bem mostra os dados sob análise 
deste trabalho na perspectiva de propor ao cidadão 
brasileiro a consolidação de uma política pública com o 
mínimo de equívocos e o máximo de acertos, refletindo no 
aumento da expectativa de vida da população. 
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Indicadores Sociais e o Serviço Social  
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INTRODUÇÃO 

Este resumo tem como objetivo abordar a importância dos 
indicadores sociais no âmbito da assistência social, sendo 
desta forma imprescindível a utilização dos indicadores 
sociais como um recurso claro e coerente para o 
entendimento e acompanhamento da realidade, visando à 
transformação da realidade social.  
Os profissionais de Serviço Social devem estar pautados 
no compromisso ético-político da profissão, buscando 
aperfeiçoamento profissional para atuar junto aos seus 
usuários de forma qualitativa. Neste sentido, o uso e 
organização de indicadores sociais é um elemento 
importante para a atuação profissional. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A abordagem utilizada nesta pesquisa se deu de forma 
qualitativa, baseada em aportes teóricos referenciados em 
pesquisa bibliográfica, seu objetivo se apresenta de forma 
exploratória. Neste sentido, buscou-se elaborar suportes 
que norteiam a utilização de indicadores sociais no âmbito 
da assistência social, destacando a relevância dos 
mesmos como aporte metodológico para aprimoramento 
da atuação profissional na realidade social. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A configuração dos indicadores sociais se faz atual no 
país, mostrando sua extrema importância para os 
profissionais do Serviço Social. Os indicadores são 
instrumentos que avaliam os fatos que ocorrem na 
sociedade, e expõe dados específicos de uma 
determinada população ou a totalidade da mesma. 
 
“Um indicador social é uma medida em geral quantitativa dotada de um 
significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou 
operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico (para 
pesquisa acadêmica) ou programático (para formulação de políticas”. 
(JANUZZI, 2002 p. 15). 
 
Ao observar a importância dos indicadores sociais 
direcionados às políticas públicas na área social, percebe-
se que estes mediam informações importantes para 
legitimação dos objetivos de programas e projetos 
peculiares, intermediando o planejamento e a ação. 
Ressalta-se que os indicadores sociais devem ser 
confiáveis e sólidos, para que possa envolver distintas 
temáticas da realidade social. Os indicadores sociais são 
necessários para alcançar um diagnóstico mais preciso da 
situação social vivenciada pelos indivíduos e famílias, para 
que sejam traçadas estratégias de ação e intervenção. 
O uso de indicadores sociais pelo assistente social se faz 
no planejamento, execução e avaliação de políticas, 
programas e serviços sociais, devendo este profissional 
estar preparado para a utilização dos indicadores sociais 
como maneira de contribuir na sua ação profissional, e 
logo para a sociedade civil beneficiada pelas políticas 
sociais. 
O parâmetro é uma referência adotada por quem está 
avaliando, logo, é uma referência que pode ser utilizada na 
conjuntura dos programas avaliados e não  

 
somente como meta ideal ou um padrão seguido que não 
mostra as condições objetivas da realidade. Na Política de 
Assistência Social, por exemplo, deve-se considerar como 
parâmetros o Serviço de Proteção Social Básica, Serviços 
de Proteção Social Especial de Média Complexidade e de 
Alta Complexidade.  

CONCLUSÕES 

Compreendemos que os indicadores sociais são 
instrumentos de suma importância no que tange ao 
Serviço Social, por se tratar de um elemento que irá 
subsidiar planejamentos e ações interventivas frente aos 
desafios postos no cotidiano de trabalho, permitindo um 
aprimoramento de conhecimentos sobre a realidade social. 
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INTRODUÇÃO 
Os estudos relacionados a felicidade das pessoas 
apresentam avanços significativos no campo da ciência, 
porém, ainda com relativa inferioridade em comparação a 
outros estudos como por exemplo: depressão, ansiedade e 
outros transtornos psicológicos. É um momento na história 
em que as questões centrais da vida individual e coletiva 
começam a ser questionadas. A felicidade é uma ocasião 
eventual de um estado interior que transborda em um 
momento de euforia e bem-estar. Segundo Freud (1900) o 
homem anseia pela felicidade e que esta advém da 
satisfação dos prazeres. De acordo com o dicionário 
Houaiss (2004) a felicidade é a qualidade ou estado de 
feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita. A 
psicologia positiva é uma abordagem sobre a ciência da 
felicidade que dedica-se a investigar os estados afetivos 
positivos, como a felicidade, o contentamento, a 
resiliência, o otimismo, a gratidão e a qualidade de vida, 
entre outros. indica que a felicidade é um termo complexo 
para ser conceituado e tal definição pode ser diferente 
para cada indivíduo, pois muito está relacionado com a 
qualidade do momento. 
O objetivo deste trabalho é identificar os diversos estudos 
acerca de indicadores relacionados a felicidade do 
brasileiro. 
 
 MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho teve como método de pesquisa a revisão 
bibliográfica, a qual é o levantamento de toda a bibliografia 
já publicada. A pesquisa é de natureza qualitativa e 
descritiva, na qual a abordagem procurou, descrever, 
analisar e interpretar as opiniões dos autores, 
confrontando e contextualizando para cumprimento do 
objetivo deste trabalho. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram encontrados diversos estudos relacionados a 
felicidade do brasileiro, o ranking com iniciativa da ONU 
por meio da Rede de Soluções para o Desenvolvimento 
Sustentável (SDSN, na sigla em inglês) com 158 países é 
baseado no quanto as pessoas se consideram felizes, mas 
ele estima também o quanto dessa felicidade se deve a 
variáveis como PIB per capita, expectativa de vida, níveis 
de corrupção e liberdades individuais. O Brasil ocupa o 16º 
lugar, sendo a Suiça o 1º lugar e a Ruanda como um dos 
países mais infelizes do mundo. (World Happiness Report 
2015). Já em outra pesquisa realizada pela instituição 
brasileira FGV (Fundação Getúlio Vargas) que analisa o 
IFF (Índice de Felicidade Futura) que tenta identificar qual 
será o nível de satisfação com a vida em 5 anos apresenta 
o Brasil em 1º lugar no mundo e os piores índices ficaram 
com a Grécia, Portugual e Macedônia. Outra pesquisa que 
vai de encontro com a pesquisa realizada pela FGV, 

demonstrou que o povo brasileiro é o mais otimista do 
mundo quando pensa no futuro, aponta a pesquisa 
internacional sobre felicidade divulgada pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Essa pesquisa foi 
realizada com 160 países. Porém Segundo o Ipea a 
felicidade do brasileiro ocupa a 18° posição no mundo. 
Este resultado é positivo, pois na comparação com anos 
anteriores o Brasil já avançou 5 posições. Uma das 
explicações para a felicidade do brasileiro está na sual 
cultura, no modo de ver a vida. Pouco se tem como 
resposta o fator econômico como o principal motivo de 
felicidade, pois as pesquisas demonstram que a região 
nordeste é considerada os mais de “bem com a vida”, e a 
região economicamente mais promissora, a sudeste, 
ocupa o final do ranking. É difícil determinar um único 
quesito que eleva a felicidade do brasileiro, mas podemos 
afirmar que o modus operandi do brasileiro ao longo da 
história moldou o que se é hoje. O pais conhecido como a 
terra do futebol, do samba e do carnaval e agora também, 
o país do otimismo. 

 
CONCLUSÕES 
Com este estudo constatamos que há uma grande 
fragilidade na quantidade de pesquisas que abordam o 
tema felicidade como ciência, no qual dificulta a 
comparação de dados, não somente, dados no âmbito 
nacional, bem como em âmbito internacional. Outrora deve 
ser também comparado em pesquisas futuras, 
informações com índices de depressão, índice de 
qualidade de vida ou mesmo índices de suicídio e índices 
de doenças relacionadas a psique, pois essas 
comparações poderão completar com mais fidelidade as 
pesquisas nacionais e internacionais para que apresente 
de fato se o país é de povo feliz ou não o é.  
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INTRODUÇÃO 
A dinâmica do desenvolvimento regional assume 
diferentes vieses na medida em que ações 
governamentais primam pelo processo de mobilização e 
desenvolvimento de alguns territórios em detrimento de 
outros.  Essa dinâmica promove contornos que acabam 
por derivar em outras atividades que não o escopo 
característico e natural da região, o que por sua vez 
conduz a formatação  de  espaços  caracterizados  como  
zonas  de  inércia  de desenvolvimento,  onde  pouca  ou  
praticamente  nenhuma ação  concreta  de  mudança  do 
paradigma é vislumbrada. A problemática que desponta 
nesse sentido procura discutir qual papel as instituições 
governamentais assumem na construção dessa lógica.  
Assim, este estudo tem por objetivo discutir o papel das 
instituições na promoção do desenvolvimento regional de 
determinados espaços em detrimento de outros, buscando 
identificar suas características, singularidades  e,  através  
disso,  estabelecer  uma  discussão  sobre  o  atual 
panorama  do  desenvolvimento  regional. A mudança no 
paradigma  do desenvolvimento  regional  se  assenta  na 
retórica  e  na iniciativa  das  instituições,  as  quais  atuam  
no  sentido  de  buscar  maior  robustez  na formatação  de  
contextos  que  engendrem  o  maior  número  possível  de  
atores  sociais  e empresas, isto em seus diversos 
contextos. Pode-se constatar que tal assertiva conduz a 
construção de cenários múltiplos e, por sua vez, leva a 
desenvolvimentos múltiplos. Tal ação social reflexiva, 
como bem estabelece Giddens (1991), não se reveste de 
pro-atividade, pelo fato destes cenários não serem 
analisados sob a ótica de uma reflexividade crítica. Então, 
os cenários de fracasso que foram objeto de ação das  
instituições  acabam  por  se  tornar  em  paradigmas  de  
apreciação  prática  de contextos  que  estabelecem  
novas  diretrizes  de  planejamento,  já  que  certas  ações  
não lograram  êxito  por  força  da  conjuntura  de  diversos  
atores,  sem  que  seja  dada  a  devida especificidade a 
este recorte. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O método utilizado para se construir este referencial 
baseiou-se na análise dedutiva, com foco na pesquisa 
bibliográfica e nas atas das reuniões do Fórum Estadual 
de Turismo de Roraima, no período compreendido entre 
2008 a 2009, num total de 13 atas. Foram formuladas duas 
categorias de análise (políticas públicas e 
desenvolvimento) e, a partir disso, foram identificados em 
que contextos relacionados ao turismo estas categorias se 
inseriram. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com  base  nos  modelos  de  desenvolvimento  
contemporâneo  observa-se  que  os mesmos  se  

assentam  naqueles  de  outrora,  sugerindo  o que  
Oliveira (1993) classifica  como  o processo  de  
homogeneização  pelo  qual  as  instituições  primam  e  
insistem  em  manter.  É importante considerar a 
diversidade dos espaços no território, o que por sua vez se 
coaduna com  a  lógica  plural  nas  ações  e  conotações  
em  diferentes  esferas  pelas  quais  o desenvolvimento  
pode  ser  pensado.  Os  desafios  encontrados  pelos  
pensadores  do desenvolvimento  vislumbram-se  em  
desnaturalizar  e  crer  num  modelo  de  promoção 
regional  que  a  muito  alavancou  diversas  regiões  pelo  
globo  e  construiu  um  cenário  de crescimento  
econômico,  social,  cultural  e  político, os quais  não  
foram idênticos  em  outras realidades territoriais. 
Sabourin, Caron e Tonneau (2005) afirmam que a 
trajetória do desenvolvimento pode ser definida como a 
evolução e reorganização dos recursos produtivos, por um 
grupo de atores em  um  dado  território,  sendo  
influenciados,  em  parte,  por  fatores  e  atores  externos. 
Com base na análise das atas de reuniões do Fórum de 
Turismo de Roraima, constatou-se que tanto na categoria 
Políticas Públicas quanto na categoria Desenvolvimento o 
fórum se prestou apenas a repassar e discutir ações 
oriundas de outras esferas públicas, a exemplo do MTUR 
e bancos oficiais. Não foram registradas ações pontuais e 
específicas voltadas ao desenvolvimento do turismo em 
Roraima, o que reforça a tese de que o contexto inercial do 
referido fórum não contribuiu para o turismo. 
 
CONCLUSÕES 
Modelos são falhos e passíveis do fracasso porque não se 
coadunam com a realidade local vigente. Práticas culturais 
das localidades são relegadas a vícios e tratadas como 
uma antiga postura que precisa ser corrigida. É possível 
observar que, de forma marcante, a inércia do 
desenvolvimento em Roraima se dá pela ausência de 
políticas desenvolvimentistas mais condizentes com a 
realidade local. Certamente que está não pode ser a única 
condição para se promover o soerguimento de uma 
realidade regional, pois se faz essencial a participação dos 
atores sociais e do próprio mercado nesse panorama. No 
entanto, as instituições têm a chave para a condução de 
um novo paradigma, na medida em que congregam os 
recursos, dispostos legais e anseios pelos quais o território 
precisa obter para se sobressair. 
___________________ 
GIDDENS, Antony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: UNESP, 
1991. 
OLIVEIRA, F. Elegia para uma re(li)gião: Sudene, Nordeste. Planejamento e 
conflito de classes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 
SABOURIN,  E.;  CARON,  P,  e  TONNEAU,  J.  P. Dinâmicas  territoriais  e  
trajetórias  de  desenvolvimento local: Reflexões a partir de experiências no 
Nordeste brasileiro. Raízes, v. 24 (01/02): 23-31, 2005. 
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Influência da nutrição mineral da Ata (Annona squamosa L.) na formação de mudas de 
qualidade. 
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Palavras Chave: Produção de mudas, Annonaceae, nutrição vegetal.  
 
INTRODUÇÃO 
A Ata é uma espécie nativa do Estado de Roraima, rústica, 
abundante, é muito apreciada pelos consumidores em 
função do seu sabor e valorizada economicamente. 
Porém, grande parte do que se produz é oriunda dos 
poucos pomares existentes. (CHAGAS et al., 2013).    
Uma das alternativas de nutrição de mudas de Ata é o uso 
de adubos foliares, esses produtos possuem em sua 
composição, além de nitrogênio, também outros macro e 
micronutrientes, como 28% de K2O, P2O% e 21% de B, Mn 
e Mo (LOZANO et al, 2013) 
O adubo foliar Sanfol® poderá ser uma alternativa 
promissora para a aceleração na obtenção de mudas de 
qualidade de Ata. Este adubo foliar poderá suprir parte das 
necessidades nutricionais desta frutífera de grande 
importância no entorno de Boa Vista e, também, do Estado 
de Roraima. 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o 
desenvolvimento de mudas de Ata utilizando diferentes 
doses do adubo foliar Sanfol®. 

  
MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido no Setor de Fruticultura da 
Escola Agrotécnica, Campus Murupu/UFRR. As sementes 
foram obtidas de frutos maduros oriundos de plantas 
selecionadas em plantios comerciais da região.   
Após a superação da dormência as sementes de Ata 
foram postas a germinar no setor de Fruticultura da 
EAGRO/UFRR, em sacolas plásticas de polietileno (15 x 
26 cm), contendo o seguinte substrato: 75% solo Latossolo 
Amarelo e 25% esterco bovino curtido.   
Quando as plântulas atingiram 10 cm de altura iniciaram 
as aplicações foliares com diferentes doses do adubo foliar 
Sanfol® (0, 1, 2, 4, e 6 ml L-1 ) diluindo em 200ml de água 
e aplicado com auxilio de pulverizador costal, por um 
período de oito (8) meses. 
Foram avaliadas a cada 15 dias as características de: 
comprimento da parte aérea (cm); o diâmetro do colo 
(mm) e número de folhas. 
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado, Os dados obtidos foram submetidos à análise 
de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Turkey, à 5% de probabilidade (Gomes, 2000). As análises 
foram realizadas pelo programa computacional SISVAR 
(Ferreira, 2005). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O crescimento das mudas de Ata sob diferentes 
concentrações de Adubo foliar (Sanfol®), foi avaliado 

quinzenalmente por um período de 110 dias. Ao final 
desse período foram avaliados o comprimento da parte 
aérea, diâmetro do caule e número de folhas. 
Verificou-se que nenhuma das variáveis analisadas foram 
significativas. Esse resultado evidencia que independente 
da concentração do adubo foliar  
utilizada e do intervalo de aplicação, as mudas tiveram o 
mesmo desempenho ao final de 110 dias. 
Ou seja, de acordo com o resultado observado constatou-
se que o substrato utilizado foi suficiente para manter a 
taxa ideal de crescimento da muda. Esse substrato foi 
estudado anteriormente e ajustado para a produção de 
mudas (CHAGAS et al., 2013).  
Por outro lado, verificou-se que o comprimento da parte 
aérea (Figura 1) e diâmetro do caule tiveram incremento 
significativo ao longo do período avaliado. 
 
 
 
 

Figura 1 - Comprimento da parte aérea (cm) de mudas de 
A. squamosa aos 110 dias quando submetidas a diferentes 
concentrações de Sanfol®. 
 
CONCLUSÕES 
O substrato proporcionou as condições adequadas para o 
bom crescimento das mudas de Ata aos 110 dias de 
avaliação. 
Doses maiores do adubo foliar proporcionaram maior 
crescimento da parte aérea e diâmetro do caule durante os 
110 dias de avaliação. 
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Influência de coberturas de solo e ambiência no desempenho agronômico de alface 
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INTRODUÇÃO 
A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça de origem 
asiática pertencente a familia Asteraceae, sendo uma das 
hortaliças folhosas mais populares no mundo. Embora sua 
produção esteja em crescimento no Brasil, muitos fatores 
ambientais podem afetar sua produtividade. Dentre esses, 
destacam-se o fotoperíodo longo, a alta incidência 
luminosa e, principalmente, as altas temperaturas, 
caracteristicas encontradas em Boa Vista-RR, 
principalmente nos meses de outubro a março. Porém, 
vários mecanismos são utilizados visando minimizar seus 
efeitos, entre esses, o uso de coberturas de solo e o 
cultivo em ambiente protegido com os telados avaliados. 
Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar a influência da ambiência e de coberturas de solo 
no desempenho agronômico da alface crespa cv. Verônica 
em Boa Vista, Roraima. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido durante os meses de agosto 
e setembro de 2014 no Centro de Ciências Agrárias da 
UFRR, em Boa Vista-RR. O solo utilizado foi classificado 
como LATOSSOLO AMARELO Distrófico. 
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 
casualizado em esquema fatorial 4 x 4 (quatro telados: T1 
– tela termorefletora com 50%, T2 – tela fotosseletiva com 
50%, T3 – tela termorefletora com 35% e T4 – tela 
fotosseletiva com 35% de sombreamento (sem tratamento 
de controle), e quatro tipos de coberturas de solo: Plástico 
Azul, Plástico Branco, Casca de Arroz e Solo descoberto), 
com cinco repetições. Foram utilizados, como unidade 
experimental, vasos de polietileno de 5 litros, totalizando 
40 vasos. 
Para a obtenção dos resultados, avaliou-se as seguintes 
características da alface crespa cv. Verônica: altura da 
planta, número de folhas e massa fresca da parte aérea. 
Os resultados foram submetidos à análise de variância, na 
significância, as médias foram comparadas pelo teste de 
Tukey no nível de 5 % de probabilidade de erro. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observou-se interação significativa dos tipos de coberturas 
x telados para todas as variáveis estudadas, mostrando 
que a cobertura com casca de arroz e os telados com tela 
fotosseletiva e termorefletoras com 35% de sombreamento 
proporcionaram melhores condições de cultivo para a 
alface crespa cv. Verônica (Tabela 1). Segundo Taiz & 
Zeiger (2004), esses telados propiciam maior incidência e 
aproveitamento de radiação solar, além de diminuir a 
temperatura ambiente, explicando os bons resultados aqui 
encontrados. 

Para as coberturas de solo, a casca de arroz foi superior 
em todas as variáveis estudas em todos os telados 
(Tabela 1). Segundo Silva et al. (1994), este 
comportamento deu-se devido a essa cobertura não 
imobilizar quantidades significativas de nitrogênio devido 
sua lenta decomposição, além de melhorar as condições 
de umidade e de temperatura do solo às plantas. 

 
Tabela 1. Altura da planta, Número de folhas e massa 
fresca da parte aérea (MFPA) de alface submetidos a 
diferentes coberturas de solos e diferentes telados, Boa 
Vista, RR, 2015. 

 
CONCLUSÃO 
A cobertura de solo com casca de arroz associada às telas 
fotosseletiva e termorefletoras com 35% de sombreamento 
favorece o cultivo da alface em Boa Vista, RR. 
____________________ 
SILVA, N. F; BORGES, J. D.; CARNEIRO, I. F. Efeito da cobertura morta no 
crescimento e na produção de alho (Allium sativum L.). Encontro de agronomia e 
veterinária, p.122-127, 1994. 
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
719p. 
 
 

Cobertura 
Telado 

Tela 1 Tela 2 Tela 3  Tela 4 

Altura da planta (cm) – CV = 16,11% 
P. azul 5,80 cB 7,92 bAB 7,76 bAB 9,1 bA 

P. branco 7,60 cbA 7,80 baA 6,32 bA 8,1 bA 

C. arroz 10,20 aB 16,08 aA 13,5 aBC 13,1aB 

Controle 8,60 bB 14,60 aA 8,0 bB 8,10 bB 

Número de folhas – CV = 5,11% 
P. azul 11 aA 8,2 bB 11,6 bA 10,8 bA 

P. branco 10,2 aA 6,6 bB 10 bA 11,8 bA 

C. arroz 10 aB 11,4 aB 15,4 aA 14,44 aA 

Controle 9,6 aA 10,4 aA 5,2 cB 10,4 bA 

MFPA (g) – CV = 10,70% 

P. azul 5,22 dB 2,95 cC 12,49 bA 4,89 cBC 

P. branco 7,97 cB 2,69 cC 8,4 cB 10,76 bA 

C. arroz 17,86 aB 28,17 aA 26,93 aA 26,07 aA 

Controle 11,86 bA 12,94 bA 7,74 cB 10,8 bA 

Médias seguidas de mesmas letras maiúsculas nas linhas e minúsculas nas 
colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey à (P<0.05). 
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Influência de diferentes coberturas de solo no cultivo do coentro 
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INTRODUÇÃO 
O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma hortaliça folhosa 
cultivada e consumida em todas as regiões brasileiras, 
sendo condimento essencial na culinária das regiões Norte 
e Nordeste. A adoção de práticas culturais que propiciam 
condições favoráveis para o desenvolvimento e produção 
satisfatórias da cultura é imprescindível em regiões onde 
fatores edafoclimáticos influenciam diretamente na cultura. 
Dentre essas práticas, destacam-se as coberturas de solo, 
que possibilitam condições de solo propícias para o cultivo. 
Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar o efeito de coberturas de solo na cultura do coentro.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado no período de fevereiro a 
março de 2014, em casa de vegetação, no Centro de 
Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima 
(CCA/UFRR), situado no município de Boa Vista, RR.  
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 
casualizado com cinco repetições, tendo cinco plantas por 
repetição. Os tratamentos consistiram em seis tipos de 
cobertura: solo descoberto (testemunha), plástico preto 
(mulching), capim seco (Trachypogon spp.), casca de 
arroz (in natura), casca de feijão (vagem) e pó de serra 
(maravalha). A unidade experimental constou de vasos de 
polietileno com capacidade para cinco litros, preenchido 
com 1,2 kg de brita e 4,5 kg de solo (LATOSSOLO 
AMARELO Distrófico).   
Para a obtenção dos resultados, foram avaliados: altura 
das plantas (AP), número de folhas (NF), massa fresca da 
parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA) e 
massa seca das raízes (MSR). Os dados foram 
submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de 
probabilidade utilizando-se o software SISVAR. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Houve efeito significativo das coberturas de solo para as 
características avaliadas, exceto no número de folhas e na 
massa seca da raiz. Para a altura da planta, verificou-se 
diferença entre o capim (maior valor) e casca de arroz, 
porém, essas duas não diferiram estatisticamente das 
demais coberturas (Tabela 1).  
Para a massa fresca da parte aérea e massa seca da 
parte aérea, as coberturas com casca de arroz e casca de 
feijão resultaram nas melhores médias, porém não 
diferiram da cobertura com capim e pó de serra (Tabela 
1). Esses resultados são os mais interessantes para este 
trabalho, visto que a parte aérea é o principal produto 
comercializado do coentro. 

Os bons resultados encontrados com casca de arroz e 
casca de feijão como coberturas de solo podem ser 
parcialmente explicados por Silva et al. (1994), visto que, 
segundo os autores, esses materiais propiciam melhores 
condições de umidade e de temperatura do solo para as 
plantas. Segundo Monteiro Neto et al. (2014), os 
resultados encontrados com casca de arroz, em especial, 
são de interesse dos produtores locais desta hortaliça, 
devido à grande disponibilidade deste material oriundo da 
produção rizícola do Estado. 

 
Tabela 1. Altura da planta (AP), número de folhas (NF), 
massa fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da 
parte aérea (MSPA) e massa seca das raízes (MSR) de 
coentro submetidos a diferentes coberturas de solos, Boa 
Vista, RR, 2014. 

Médias seguidas de mesmas letras nas colunas não diferem entre si 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 
CONCLUSÃO 
As coberturas de solo com casca de arroz e com casca de 
feijão propiciam condições favoráveis de cultivo à cultura 
do coentro em Boa Vista, RR.  
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Tratamentos 
AP 

 (cm) 
NF 

MFPA 
(g) 

MSPA 
(g) 

MSR 
(g) 

Testemunha 18,20ab 7,28a 0,88b 0,1b 0,005a 

Plástico 22,95ab 8,34a 0,57b 0,08b 0,006a 

Capim seco 23,53a 8,24a 0,9ab 0,11ab 0,007a 

Casc. Arroz 16,72b 7,24a 1,42a 0,19a 0,006a 

Casc. Feijão 19,66ab 7,82a 1,39a 0,18a 0,003a 

Pó de serra 20,16ab 7,96a 1,1ab 0,13ab 0,005a 
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Influência de dois anos de cultivo no plantio direto da soja no Cerrado de Roraima 
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Palavras Chave: Glycine max L., Amazônia setentrional, Produtividade
.  
INTRODUÇÃO 
A soja [Glycine max (L.) Merrill] constitui-se atualmente em 
um dos produtos agrícolas de maior importância para a 
economia do Brasil, ocupa lugar de destaque na indústria 
de alimentos, com a oferta de óleo para consumo humano 
e farelo, rico em proteína para a alimentação animal, bem 
como fonte geradora de divisas para o país via exportação. 
Em Roraima, estado mais setentrional do Brasil, a 
produção de soja ganhou maior expressão a partir do ano 
2000, essa produção tem importância ímpar, por viabilizar 
os cerrados como área produtiva, além de gerar 
empregos, elevar a renda do produtor e melhorar a oferta 
de alimentos com qualidade. 
O aumento de produção e área plantada da soja é obtido 
em função das tecnologias utilizadas, e em especial, ao 
uso de sistemas de produção que visem o maior 
rendimento da cultura e o menor impacto ambiental 
ocasionado. 
O plantio direto (PD), basea-se na ausência de 
movimentação do solo e na manutenção de resíduos 
orgânicos na sua superfície, esse sistema provoca 
alterações na dinâmica da matéria orgânica e da atividade 
biológica do solo aumentando consequentemente a 
produtividade das culturas. 
Neste sentido, objetivou-se avaliar a influência de dois 
anos de cultivo no plantio direto da soja no Cerrado de 
Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no ano agrícola de 2013, em 
área de transição savana-mata, no campo experimental 
Serra da Prata pertencente a Embrapa Roraima localizado 
no município de Mucajaí-RR, nas coordenadas geográficas 
60° 58´40´´W e 02°23´49,5´´N.  
O clima da região segundo classificação de Köppen é do 
tipo Am. O solo da área é classificado como Latossolo 
Vermelho Distrófico (LVd) de textura média (EMBRAPA, 
2013). 
O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado. Os 
tratamentos consistiram de dois anos (2013 e 2014) de 
cultivo da soja em plantio direto (PD) com dez repetições. 
As parcelas foram constituídas de 4 linhas de 5 m de 
comprimento distanciadas a 0,6 m, totalizando 12 m2. A 
área útil das parcelas foi de 6 m2 (2 linhas de 5 m de 
comprimento distanciadas a 0,6 m). A cultivar utilizada foi 
a BRS Tracajá de ciclo médio e crescimento determinado. 
Avaliou-se a produtividade, número de vagens por planta e 
o número de grãos por vagem. Os dados foram 
submetidos à análise de variância com aplicação do teste 

F utilizando-se o programa estatístico SISVAR 
(FERREIRA, 2008). 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores médios para as características produtivas da 
soja em dois anos de cultivo em pantio direto estão 
contidos na tabela 1. Foi verificado efeito dos anos apenas 
sobre a produtividade da cultura da soja.  
Observam-se as melhores médias na soja cultivada no 
primeiro ano (2013) com produtividade de 1550,9 kg ha-1. 
No entanto, nota-se que em ambos os anos de cultivo a 
produtividade ficou bem abaixo da média da região, que é 
acima de 3000 kg ha-1. 
O primeiro ano de cultivo foi superior ao segundo 
possivelmente pelo fato das condições climáticas de 
(precipitação) terem sido favoráveis para o crescimento, 
desenvolvimento e produção da soja, algo que não ocorreu 
em 2014 (ano atípico para as condições locais que 
registrou médias próximas a 900 mm, quando o normal 
seriam médias em torno de 1900 mm.).  
Sabe-se que em anos mais chuvosos, os efeitos negativos 
da compactação do solo e do estresse hídrico são 
diminuídos, já que o sistema radicular das plantas 
consegue se desenvolver com maior facilidade, havendo 
assim uma maior interceptação de nutrientes por 
consequência de sua maior movientação.  

 
Tabela 1. Valores médios das caracteristicas produtivas da 
soja em dois anos de cultivo, Mucajaí, Roraima 
Médias seguidas de mesmas letras nas colunas não diferem 
entre si a 5% de probabilidade. 
 
CONCLUSÕES 
A soja em plantio direto é influenciada pelos anos de 
cultivo no Cerrado de Roraima, sendo a precipitação 
pluviométrica fator limitante à produtividade. 
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Anos de 
cultivo 

Nº de 
vagens por 

planta 

Nº de grãos 
por vagem 

Produtividade 
(kg ha-1) 

2013 41,2 a 2,57 a 1550,9 a  
2014 40,4 a 2,52 a 1360,8 b 
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INTRODUÇÃO 
O gergelim ocupa o posto de nona oleaginosa mais 
produzida no mundo, devido à possibilidade de extração 
de óleo de excelente qualidade que pode ser utilizado para 
a produção de biocombustíveis. Porém, a qualidade assim 
como a quantidade deste óleo pode ser prejudicada devido 
a danos causados por fitopatógenos nas sementes (Souza 
Jr. et al., 2012). As sementes são consideradas uma das 
vias mais eficientes de transporte de fitopatógenos, 
tornando-se assim, uma poderosa ferramenta de 
disseminação de doenças e servindo de abrigo à 
sobrevivência dos patógenos a elas vinculada (Casa et al., 
2005). Os gêneros Aspergillus sp., Fusarium sp., 
Penicillium sp., Rhyzopus stolonifer e Cladosporium sp. 
tem sido comumente relatados como mais prevalentes 
(Souza Jr. et al., 2012). 
Assim, a identificação de patógenos associados a 
sementes de gergelim é essencial para a recomendações 
de medidas de manejo. Diante do exposto, o objetivo deste 
trabalho foi determinar a incidência de fungos em 
sementes de gergelim de três diferentes linhagens/cultivar 
produzidas em Roraima, submetidas a diferentes períodos 
de armazenamento. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As sementes de gergelim das linhagens SH44, SH56 e 
cultivar BRS SEDA foram colhidas de um experimento 
conduzido no campo experimental Água Boa da Embrapa 
Roraima, localizado no município de Boa Vista/RR. O 
experimento em campo foi estabelecido no período 
chuvoso, julho a novembro de 2013. Foram retirada das 
impurezas das sementes para posterior armazenamento 
em sacos de papel Kraft, em camaras à 25 ± 3 oC, com 
UR de 60 ± 5%, durante sete e 12 meses. Após o período 
de armazenamento, amostras das sementes foi enviada 
ao laboratório de fitopatologia, para realização do teste de 
sanidade. Foram analisadas 200 sementes adotando-se o 
método de incubação em substrato de papel de filtro 
(Blotter test), utilizando-se uma folha de papel de filtro 
previamente esterilizada e embebida numa solução de 2,4-
D a 0,1, mantidas em BOD, a 25 ± 2 ºC com fotoperíodo 
de 12 h. Após sete dias, procedeu-se a identificação das 
estruturas fúngicas através da visualização das estruturas 
de crescimento com auxílio de microscópio estereoscópio 
ótico e os resultados foram expressos em porcentagem de 
sementes contaminadas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram identificados oito gêneros de fungos diferentes 
(Cylindrosporium sesami, Cercospora sesami, 
Macrophomina phaseolina, Fusarium oxysporium, 
Alternaria sesami, Penicillium spp., Rhizopus stolonifer, e 
Aspergillus spp.) em sementes com sete meses de 
armazenamento. Após 12 meses de armazenamento, 

realizou-se nova análise, sendo identificados nove gêneros 
de fungos. Nessa etapa, foi detectada uma incidência de 
30,2% do fungo Phoma spp., o qual não estava presente 
em sementes submetidas a sete meses de 
armazenamento. De modo geral, após 12 meses de 
armazenamento observou-se um declínio no índice de 
incidência fúngica nas amostras armazenadas, exceto 
para os fungos R. stolonifer, A. niger e Phoma sp. que 
apresentaram aumento na porcentagem de incidência. Os 
fungos A. niger e Penicillium. spp. são considerados típicos 
de armazenamento e Rhizopus stolonifer é contaminante 
comum verificado em laboratório. Os fungos M. phaseolina 
e F. oxysporium são considerados fungos de campo, por 
isso, os mesmo não conseguem competir por espaço e 
nutrientes com fungos de armazenamento, fazendo com 
que a sua incidência seja reduzida com o decorrer do 
período de armazenamento. O maior índice de incidência 
observado após os dois períodos de armazenamento foi 
de A. niger. Esse fato pode ser atribuído a uma infecção 
mais interna pelo micélio do fungo, conforme relatado por 
Faiad et al. (2002). O fungo A. niger afeta a qualidade das 
sementes e pode causar podridão de sementes de 
gergelim (Sharma, 198;1 Kumar et al., 1984). Isto 
demonstra que grande parte das sementes podem ser 
deterioradas por fungos de armazenamento. Segundo 
Faiad et al. (2002), as sementes de gergelim são 
portadoras de grande população fúngica podendo servir de 
veículo de disseminação de patógenos.  

CONCLUSÕES 

Os resultados indicam que houve redução na incidência da 
maioria dos fungos provenientes do campo com o aumento 
do período de armazenamento para as linhagens SH44, 
SH56 e cultivar BRS Seda. Em contrapartida, houve 
aumento da incidência de Aspergillus spp., Rhizopus 
stolonifer e Phoma sp. 
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INTRODUÇÃO 
Nativo da bacia amazônica, o tambaqui (Colossoma 
macropomum), é a segunda espécie de água doce mais 
produzida e a primeira nativa do Brasil, sendo uma das 
espécies brasileiras de maior destaque na produção 
aquícola nacional. A influência de valores do pH sobre a 
qualidade da carne fresca de  peixe é muito importante no 
que diz respeito à cor, ao sabor, ao odor e a sua 
conservação, dessa forma, permitindo caracterizar o 
produto final. Diante desse contexto, a presente pesquisa 
teve como objetivo avaliar as características qualitativas da 
carne de tambaqui abatidos com diferentes pesos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para a pesquisa foram utilizados vinte e quatro tambaquis, 
em que os tratamentos (T) foram em função do peso vivo 
dos animais constituídos por T1: tambaqui entre 1 e 1,5 kg, 
T2: entre 2 e 2,5 kg e T3: entre 3 e 3,5 kg. Os animais 
foram alimentados com ração comercial contendo os 
teores de proteína bruta e energia requeridos para cada 
fase do desenvolvimento, sendo a quantidade fornecida de 
acordo com a biomassa dos tanques até atingirem o peso 
supracitado. 
Para a determinação do pH utilizou-se o método por 
potenciometria, em que 50 g de amostra foi finamente 
moída em moedor de carne, depois transferida para um 
erlenmeyer com 20 mL de água deionizada e 
homogeneizado com auxílio de um bastão de vidro e, 
posteriormente, realizada a leitura em um peagâmetro de 
mesa (BRASIL, 1999; 1981). 
A cor das amostras foi realizada por reflectância com o 
auxílio do colorímetro Ultra Scan Vis 1043 (Hunter Lab, 
Reston, EUA), com escala CIELab (L*, a*, b*), sendo as 
medidas de coloração expressas em termos da 
luminosidade L* (L*= 0 preto e L*= 100 branco), 
intensidade de vermelho/verde a* (+a*= 0 vermelho e -a*= 
- 60 verde) e amarelo/azul b* (+b*= 0 amarelo e - b*= - 60 
azul). O delineamento experimental utilizado foi 
inteiramente casualizado com 3 tratamentos e 8 
repetições, totalizando 24 unidades experimentais 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O pH da carne de tambaqui, avaliado após o abate, não foi 
influenciado (P>0,05) pelos diferentes pesos (Tabela 1.). O 
valor do pH de 6,42 está de acordo com o  Regulamento 
de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 
Animal – RIISPOA (BRASIL, 2001) que, estabelece os 
seguintes limites de pH para que o pescado seja 
considerado fresco: pH inferior a 6,8 na carne externa e 
6,5 na carne interna 
A cor da carne dos animais também não foi afetada 
(P>0,05) pelo peso ao abate com valores médios de 62,00 
para as coordenadas L*; 2,86 para a* e 15,57 para b*. 

Provavelmente a estabilidade da cor deve-se a mesma 
matéria-prima utilizada no manejo nutricional dos animais, 
independente do peso; bom manejo durante a despesca e 
a forma como os animais foram eutanasiados, 
preconizando o abate humanitário; e, em seguida, o 
acondicionamento dos mesmos em caixas térmicas com 
gelo tipo escama até o momento do abate. 
 
Tabela 1. Potencial hidrogeniônico (pH) e cor da carne de 
tambaqui com diferentes pesos. 

Variável  
Peso ao abate (kg) Valor-

P 
CV 
(%) 1,0-1,5 2,0-2,5 3,0-3,5 

PH 6,35 6,46 6,46 0,098 1,74 
   L* 63,08 62,00 60,93 0,339 4,59 

 a* 3,17 2,62 2,79 0,291 20,68 

 b* 15,80 15,68 15,23 0,291 11,29 

L* - luminosidade; a*- intensidade de vermelho e b*- intensidade de 

amarelo. 
 
CONCLUSÕES 
O peso do tambaqui entre 1,0 e 3,5 kg não alterou as 
características qualitativas avaliadas. 
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INTRODUÇÃO 
 
No futsal, a velocidade é um componente altamente 
decisivo para um bom desempenho durante uma partida, 
assumindo lugar de destaque no treinamento (MATOS et 
al., 2008), sendo uma das capacidades neuromotoras 
imprescindíveis para a prática dessa modalidade, pois está 
presente em várias ações ao longo do jogo (GONZALES e 
RIUZ, 2006). Programas de treinamentos para o 
desenvolvimento do futsal são imprescindíveis para o 
ganho de performance, principalmente em jovens atletas. 
Um programa de aquecimento denominado de FIFA 11+ 
foi criado pela FIFA no intuito de prevenir lesões no 
futebol. O “FIFA 11+” consiste numa combinação de 
corrida rápida e lenta, bem como exercícios de força, 
equilíbrio, controle muscular e estabilidade core, 
incorporados em movimentos como saltar, correr, mudar 
de direção (SOLIGARD et. al., 2010). Nesse sentido, o 
objetivo do presente estudo foi verificar a influência do 
programa FIFA 11+ na velocidade de jovens atletas de 
futsal. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
A amostra deste estudo foi composta por 14 
alunos/atletas, do sexo masculino, pertencentes e 
devidamente matriculados na Escola Estadual Gonçalves 
Dias. O programa FIFA 11+ foi aplicado durante um 
período de três meses, com um total de 24 sessões de 
treinamento, sendo realizado de duas a três vezes por 
semana, com duração de 20 minutos por sessão. Todos 
os atletas foram submetidos a um teste de velocidade, 
utilizando o protocolo de 20 metros, antes e depois de uma 
intervenção de 24 sessões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Teste de velocidade 20 metros 
 
Para execução, o atleta colocou-se em pé junto a linha 
inicial e ao comando do avaliador, realizou um esforço  
 

 
 
máximo por meio de corrida, com o intuito de percorrer a 
distância do teste no menor tempo possível. Cada atleta 
realizou três tentativas, com intervalo de dois minutos entre 
elas. Foi considerado como resultado, o menor tempo 
entre as tentativas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados do estudo indicaram que houve uma 
melhora estatística significativa após a aplicação do FIFA 
11+ para a velocidade dos jovens atletas, passando de 
valores de 2,93±0,46 para 2,85±0,36. 
Esses valores apresentados, podem sugerir que a 
aplicação do FIFA 11+ durante as sessões de 
treinamentos pode melhorar a performance da velocidade. 
Outros estudos, em que o programa foi aplicado, 
principalmente no futebol também apresentaram melhora 
no desempenho dos atletas. 

 
 

CONCLUSÕES 
Podemos concluir com a nossa pesquisa que o programa 
de treinamento FIFA 11+ gerou um acréscimo na 
capacidade de velocidade após o período de intervenção. 
Ainda é possível constatar que o FIFA 11+ pode ser 
adaptado a outras modalidades coletivas, e novos estudos 
podem ser realizados, objetivando investigar outros efeitos 
do programa em diferentes variáveis funcionais e 
neuromotoras. 
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INTRODUÇÃO 
A palmeira Euterpe oleracea Mart., conhecida 
popularmente como açaizeiro, tem se destacado 
economicamente pelo potencial mercadológico de seus 
produtos, representados principalmente pelo palmito e pela 
polpa extraída do fruto. 
A expansão da área cultivada fez crescer a procura por 
sementes e mudas dessa palmeira. Assim, a exploração 
extrativista tende a ser substituída pela oriunda de campos 
de produção tecnicamente instalados (NASCIMENTO et 
al., 2007). 
Embora a propagação assexuada possa ser utilizada, a 
multiplicação do açaizeiro é realizada prioritariamente por 
sementes. No entanto, o processo germinativo em 
condições naturais, é relativamente lento e desuniforme. 
A polpa oleaginosa, que é mantida em torno do endocarpo 
fibroso da semente, contribui para a diminuição da 
velocidade de germinação e por ser um substrato rico para 
o desenvolvimento de microrganismos, afeta ainda a 
porcentagem final de emergência obtida (BOVI et al., 
1987). Outro fator importante a se observar é o tamanho 
das sementes para produção de mudas. Sementes de 
maior tamanho tendem a ser mais vigorosas e gerarem 
plântulas de maior potencial vegetativo e produtivo. 
Neste sentido, objetivou-se avaliar o efeito do tamanho das 
sementes nas características de crescimento de plântulas 
de açaizeiro. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho foi conduzido no Laboratório de Analises de 
Sementes da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA) em Roraima, com sementes de 
açaí colhidas em fevereiro de 2014 em plantas nativas. 
Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado, com 
quatro repetições. Os tratamentos costaram da semeadura 
com diferentes tamanhos de sementes (pequenas, médias 
e grandes). 
As sementes foram classificadas conforme o tamanho dos 
crivos das peneiras. Pequenas- sementes que passaram 
pela peneira com furos de 8x15 mm; médias- sementes 
que passaram pela peneira com furos de 9x15 mm e 
ficaram retidas na peneira de 8x15 mm; grandes- 
sementes que ficaram retidas na peneira 9x15 mm. 
As sementes foram submetidas à pré-germinação em 
sacos transparentes com areia lavada e alocados em casa 
de vegetação com controle de temperatura e umidade. 
Quando germinadas e antes de abrirem o primeiro eófilo, 
após a emergência estas foram transplantadas em sacos 
de mudas. 
Sete meses após o transplantio foi avaliado o número de 
folhas, a altura da planta, o diâmetro e a relação 
altura/diâmetro. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância 
e, quando significativas, as médias foram comparadas 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores médios das características de crecimento de 
mudas de açaizeiro estão apresentados na tabela 1. 
Observou-se efeito do tamanho das sementes para todas 
as variáveis analisadas. A semeadura utilizando sementes 
de tamanho grande proporcionou a obtenção de mudas 
com maior número de folhas, maior altura e diâmetro do 
caule, com 5,25, 24,62 cm e 8,01 mm, respectivamente, a 
qual diferiu estatisticamente para os demais tamanhos. 
Quanto à relação altura/diâmetro, as sementes de 
tamanho médio e grande resultaram nas melhores médias, 
diferindo das sementes de tamanho pequeno. 
De maneira geral as médias menos expressivas foram 
observadas quando se utilizou sementes de tamanho 
pequeno, o que pode evidenciar nestas, menor quantidade 
de reservas em comparação com as de tamanho superior. 
 
Tabela 1. Valores médios e coeficiente de variação para 
número de folhas (NF), altura de plantas, diâmetro do 
caule (DC) e relação altura/diâmetro (Alt/DC) em função do 
tamanho da semente de açaí. Boa Vista, Roraima, 2015 

Tamanho da 
semente 

NF 
Altura 
(cm) 

DC 
(mm) 

Alt/DC 

Pequena 2,87 c 7,68 c 3,20 c 2,44 b 
Média 4,25 b 13,87 b 4,90 b 2,82 a 

Grande 5,25 a 24,62 a 8,01 a 3,08 a 
CV% 15,23 17,11 14,53 13,55 

Médias seguidas de mesmas letras na coluna não diferem entre 
si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
CONCLUSÕES 
O crescimento de plântulas de açaí é influenciado pelo 
tamanho das sementes. Sementes de maior tamanho 
resultam em plântulas mais vigorosas e de melhor 
qualidade. 
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INTRODUÇÃO 
O crescente aumento na utilização de novas ferramentas 
tecnológicas, como o computador e a Internet, exige que 
as pessoas busquem atualizar seus conhecimentos e 
adotem comportamentos e raciocínios específicos, a partir 
da interação com as chamadas novas tecnologias. Diante 
disso, a educação viu-se impelida a se renovar, 
promovendo a inclusão digital em seus currículos. 

Conforme nos ensina Tajra (2001, p. 34), a proposta da 
informática educativa surgiu como “forma de aproximar a 
cultura escolar dos avanços de que a sociedade já vem 
desfrutando, com a utilização das redes técnicas de 
armazenamento, transformação, produção e transmissão 
de informações”. Contudo, não bastava suprir as escolas 
com equipamentos e oferecer cursos de capacitação aos 
professores de diferentes áreas. Sentiu-se a necessidade 
de se ter professores que orientem os alunos sobre as 
vantagens e perigos do mundo virtual, auxiliem os demais 
professores na elaboração de recursos didáticos com 
ferramentas disponíveis nas novas tecnologias, reunindo 
competências técnicas e humanísticas necessárias para 
se reestruturar um currículo pautado em princípios da 
interdisciplinaridade, contextualização ou metodologia de 
projetos, em consonância com as recomendações das 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de todos os níveis 
de ensino. 

Entendemos que é com/pela e da reflexão sobre a prática 
que o professor deve rever ações, alcançar novas bases 
conceituais, descobrir novos saberes e, retomando o ciclo, 
consolidar novas ações. O interesse da pesquisa foi 
conhecer as perspectivas de futuros professores da área 
de computação sobre o mercado de trabalho, buscando 
verificar em que medida vislumbram a docência como 
possibilidade de atuação. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para alcançar o objetivo, baseamo-nos na teoria que trata 
sobre Sistema de Crenças e delimitamos como população 
da pesquisa acadêmicos matriculados em diferentes 
semestres do Curso de Licenciatura em Computação de 
uma Instituição de Ensino Superior (IES) da rede privada, 
localizada na cidade de Boa Vista – Roraima. Como 
abordagem metodológica para coleta e análise dos dados, 
recorremos aos procedimentos e técnicas recomendadas 
pelo método misto, aplicando questionários com perguntas 
abertas e fechadas a uma amostra de trinta e três 
acadêmicos, além do uso de notas de campo obtidas 
durantes visitas esporádicas à IES. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com as declarações dos participantes dentre os 
principais motivos que os levaram a escolher o curso de 
licenciatura em computação, destacam-se a identificação 
com a área e as oportunidades no mercado de trabalho. 
Percebemos que os participantes compartilham a ideia de 
que ensinar computação não é tarefa fácil, devido à atual 
falta de estrutura nos laboratórios das escolas. Outro 
motivo é o fato de não se ter contato com a sala de aula 
desde o início de sua formação docente, além de terem a 
convicção de que irão encontrar alunos com dificuldades 
de aprendizagem, o que os deixa bastante apreensivos.  
Sobre as expectativas referentes à informática na 
educação, os participantes alimentam expectativas 
positivas no que diz respeito à educação. Esperam que as 
escolas públicas tenham melhores laboratórios com 
acesso à internet, para possibilitar aos alunos qualidade no 
aprendizado. Acreditam que o professor deve se 
aperfeiçoar diante das transformações trazidas pela 
tecnologia e esperam que os professores sejam 
valorizados. Além disso, declararam que o estudo da 
informática deve ser adotado em todas as escolas 
públicas. 

 

CONCLUSÕES 
De acordo com Moreira e Monteiro (2010), as crenças são 
percebidas como um tipo de conhecimento que os 
professores reproduzem e que pode levá-los a possíveis 
alterações em suas práticas, possibilitando seu 
desenvolvimento profissional. Os resultados dessa 
pesquisa deixam evidente a necessidade de se fazer um 
estudo sobre crenças no ensino/aprendizagem de 
informática no curso de Licenciatura em Computação da 
universidade em questão, com o intuito de realizar uma 
melhor compreensão da prática pedagógica adotada pela 
instituição. Isso porque observamos que o maior desejo 
dos participantes é ter uma boa formação para serem 
professores e um bom domínio das tecnologias. É 
importante o levantamento das crenças dos professores, 
pois têm a capacidade de influenciar suas percepções, 
decisões e ações antes, durante ou depois da aula. Diante 
do exposto, deduzimos que a pergunta-pesquisa deste 
estudo ainda fica em aberto para maiores investigações.  

____________________ 
MOREIRA, Valdicea; MONTEIRO, Dirce Charara. O uso de instrumentos e 
procedimentos de pesquisa sobre crenças: promovendo formação reflexiva, 
Trab. linguist. apl. [online]. 2010, vol.49, n.1, pp. 205-221. Disponível em < 
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Inoculação de mudas de cupuaçuzeiro provenientes de plantas matrizes resistentes à 
vassoura de bruxa em campo com mix de isolados de Moniliophthora perniciosa 
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1Pesquisadora em Fitopatologia, Embrapa Roraima CPAF-RR, Boa Vista/RR, 2Pesquisadora em Fitopatologia, Embrapa Amazônia 
Ocidental, Manaus/AM. 3Estudante do curso de agronomia – UFRR, Boa Vista/RR, Bolsista PIBIC da Embrapa Roraima;  E-mail: 
rose.bine@hotmail.com 
 
Palavras Chave: vassoura de bruxa do cupuaçuzeiro, Theobroma grandiflorum, severidade de doença. 
 

INTRODUÇÃO 
A vassoura de bruxa (Moniliophthora perniciosa) é a 
doença de maior importância na cultura do cupuaçuzeiro 
(Theobroma grandiflorum) na Região Amazônica. A 
disseminação da doença ocorre através dos basidiósporos 
do fungo, que são veiculados pelo vento e água da chuva 
até os sítios de infecção (BENCHIMOL, 2000). No estado 
de Roraima, grande parte dos plantios de cupuaçuzeiro 
encontra-se seriamente prejudicados, alguns em estado de 
abandono, pois utilizaram materiais suscetíveis a essa 
doença (LIMA et al., 2013). Dentre as medidas de controle 
da vassoura-de-bruxa adotadas atualmente, o emprego de 
materiais geneticamente tolerantes a essa doença aliado a 
poda fitossanitária passou a ser a tecnologia mais adotada 
(RUDGARD e BUTLER, 1987; ALVES et al., 2009). Diante 
disso, o objetivo do presente trabalho foi inocular mudas 
de cupuaçuzeiro, provenientes de plantas matrizes 
selecionadas como resistente a vassoura de bruxa em 
campo, com um mix de isolados de M. perniciosa em 
condições de casa-de-vegetação. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Sementes de cupuaçu foram retiradas dos frutos coletados 
de acessos do BAG de cupuaçuzeiro instalado no Campo 
experimental do Confiança, no Município do Cantá/RR. As 
sementes foram semeadas em substrato contendo 
Areia+Solo+Serragem na proporção 1:1:1 v/v e mantidas 
em condições de viveiro. Quando as mudas estavam com 
dois a três meses, 100 mudas dos acessos 74 e 79 foram 
transportadas para o viveiro da Embrapa Amazônia 
Ocidental em Manaus/AM. Um dia antes da inoculação, as 
mudas tiveram o tamanho das folhas reduzidas em 2/3, 
para acelerar o crescimento apical. Posteriormente, as 
mudas foram levadas para casa-de-vegetação com 
temperatura controlada de 28 ± 2ºC e inoculadas com uma 
gota de 20 µL da suspensão de um mix de isolados M. 
perniciosa, com concentração de inóculo ajustada para 
2x105 basidiósporos/mL, conforme descrito por Dickstein 
et al. (1987). Como testemunha, 10 mudas de cada 
genótipo receberam em lugar da suspensão de inoculo 
apenas uma gota de Agar-água a 0,2% e mudas de um 
acesso susceptível a doença foram inoculados com o mix 
de isolados M. perniciosa. Posteriormente, todas as mudas 
foram mantidas por 24 horas em câmara úmida, utilizando-
se sacos plásticos umedecidos, em casa-de-vegetação. 
Após este período, os sacos foram retirados e as mudas 
foram mantidas em condições normais da casa-de-
vegetação com temperatura controlada de 28 ±20C. Os 
sintomas da doença foram avaliados em cada muda 

individualmente aos 30 e 60 dias, após a inoculação, 
observando-se a incidência de mudas com sintomas da 
doença vassoura de bruxa do cupuaçuzeiro. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Não houve sintomas da doença vassoura de bruxa do 
cupuaçuzeiro em nenhuma das mudas dos acessos 74 e 
79 testados. No entanto, mudas do acesso suscetível à 
vassoura de bruxa que foram inoculados com o mix de 
isolados de M. perniciosa apresentaram sintomas da 
doença durante o período de avaliação, demonstrando a 
viabilidade do inoculo. Os resultados demonstram que os 
acessos 74 e 79 apresentam-se resistentes a vassoura de 
bruxa, mesmo quando inoculados com diferentes isolados 
do fungo M. perniciosa em condições de casa-de-
vegetação. Assim, tais resultados confirmam que a 
resistência à vassoura de bruxa apresentadas por estes 
acessos em condições de campo, conforme relatado por 
LIMA et al. (2013) apresentam-se estáveis, sendo 
recomendado o uso destes materiais em programas de 
melhoramento genético do cupuaçuzeiro, visando 
resistência a vassoura de bruxa.  
 
CONCLUSÕES 
   Os acessos 74 e 79 do BAG de cupuaçuzeiro da 

Embrapa Roraima apresentaram resistência à vassoura de 
bruxa em condições de casa de vegetação quando 
inoculados com um mix de isolados do fungo 
Moniliophthota perniciosa, confirmando os resultados das 
avaliações em campo.  
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Intervenção com Jogos Cooperativos no Ensino Fundamental: Relato de experiência 
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INTRODUÇÃO 
Jogos cooperativos são atividades que incentivam o ato de 
cooperar e do trabalho em grupo, exigindo a ajudar ao 
outro, dividindo responsabilidades por igual para o 
resultado do jogo, todos participam de forma igual, e 
acabam adquirindo o espirito cooperativo e menos 
competitivo. Os PCN (1998 p.70) dizem que os jogos são 
exercidos com um caráter competitivo, cooperativo ou 
recreativo em situações festivas, comemorativas, de 
confraternização ou ainda no cotidiano, como simples 
passatempo e diversão. 
A Educação física é de grande importância na vida escolar 
dos educandos, porém durante as aulas há situações 
excludentes, priorizando as características de capacidades 
e habilidades motoras nas quais os próprios colegas 
excluem e desprezam os menos habilidosos ou mais 
fracos. Para ter uma aula inclusiva é importante que os 
alunos compreendam e reconheçam as diferenças de 
cada pessoa, respeitando as características individuais, 
sendo o outro habilidoso ou não. Moreira e Soares (2011) 
apontam que os professores devem proporcionar a todos 
os alunos as mesmas oportunidades de aprendizado, sem 
discriminação. 
O jogo cooperativo é proposto como uma possibilidade de 
inclusão e de amenizar os conflitos existentes nas aulas de 
educação física, permitindo a todos usufruírem dos 
diversos benefícios destas. 
O Estudo investigou a viabilidade do jogo cooperativo em 
incentivar os alunos às aulas de educação física, fazendo 
com que participem de forma inclusiva 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi uma intervenção pedagógica no subprojeto 
educação física do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica PIBID CAPES/UERR, na escola 
municipal Frei Artur Agostini, em Boa Vista-RR. 
Participaram 42 alunos entre 10 e 11 anos de ambos os 
gêneros do 4º e 5º ano do ensino fundamental. Foram 
realizadas 6 sessões de 50min uma vez por semana e 
aplicados os jogos: 
Futpar: em duplas, prioriza o desenvolvimento de 
habilidades motoras básicas e o respeito às capacidades 
do parceiro. 
Vôlei de pano: em quarteto, promove o trabalho em equipe 
e tomada de decisão coletiva. 
Brincando de caranguejo: prioriza o desenvolvimento de 
habilidades motoras básicas, o respeito às capacidades do 
parceiro e a tomada de decisão. 
Corrente humana: atividade coletiva, desenvolve 
integração, cooperação e socialização. 
Jogos Dos Dez Passes: em grandes grupos, propicia a 
integração e a criatividade, incentivando a cooperação. 
Bola Ao Ar: atividade coletiva, desenvolve a socialização e 
o reconhecimento do outro. 

Passa bambolê: em grandes grupos, promove a 
socialização, criatividade e cooperação na solução do 
problema. 
Conectados: em trios ou quartetos, promove socialização, 
cooperação, respeito às diferenças e tomada de decisão 
coletiva. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A maioria absoluta (>95%) dos participantes já conhecia o 
conceito de Jogos Cooperativos. A participação nas 
atividades foi elevada (90%) e a ocorreu redução em 11 
pontos percentuais na percepção de exclusão (54% para 
43%). 
Percebeu-se que os alunos sentiam dificuldades em 
executar as atividades por conta do receio de sofrerem 
algum constrangimento por parte dos colegas.  
Houve a necessidade das bolsistas incentivarem todos a 
participarem e enfrentarem suas dificuldades de 
relacionamentos ali encontrados. 
Foi observado conflitos na turma, entre meninos e 
meninas, o que dificultou o andamento por algumas vezes, 
e que em geral, os meninos tinham mais interesse de 
participação do que as meninas, sendo que estas se 
excluíam com mais frequência das atividades, alegando 
não conseguir realiza-las. 
Diante dos resultados, acredita-se que os jogos 
cooperativos são uma maneira de motivar e incentivar os 
alunos para as participarem das aulas de educação física, 
reduzindo a exclusão e a violência, contribuindo para a 
socialização, o trabalho em grupo e valorização da 
cooperação. 

 
CONCLUSÕES 
O uso de jogos cooperativos nas aulas de educação física, 
é uma maneira de incentivar o aluno a participar das aulas 
com mais satisfação, diminui a individualidade e auxiliam 
no aprendizado do respeito às diferenças. 
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*SILVA¹, Kadner Edgard dos Santos; CARNEIRO¹, Eliene Greici Tomaz;, KERKHOFF², Silvia Regina; GALDINO 
DA SILVA, Rozinaldo. 

1 Bolsista PIBID-Licenciatura em Educação Física Universidade Estadual de Roraima. ² Bolsista Supervisor PIBID-Escola Escola 
Municipal Frei Arthur Agostini – Prefeitura Municipal de Boa Vista. ³ Bolsista Coordenador de Subprojeto PIBID-Licenciatura em 
Educação Física Universidade Estadual de Roraima. kadner91@gmail.com 

 
Palavras Chave: Jogo, oposição, lutas, escola. 
 
INTRODUÇÃO 
A cultura da luta é uma das mais antigas manifestações 
corporais de superioridade que o homem trás consigo, 
visto que desde a antiguidade sempre se lutou pela 
sobrevivência, (TRUSZ; NUNES, 2007). As lutas enquanto 
proposta pedagógica nas aulas de Educação Física de 
forma temática e contextualizada de acordo com objetivo 
direcionado para cada faixa etária, proporcionam inúmeros 
benefícios de forma integral no desenvolvimento da 
criança (SANTOS, 2013). Os jogos de oposição são jogos 
de iniciação as lutas e faz e parte dos PCN’s, onde se trata 
das lutas e são poucos explorados dentro das escolas. O 
presente trabalho objetivou desenvolver, aplicar e 
proporcionar aos alunos a vivência do conteúdo das lutas 
nas aulas de educação física utilizando os jogos de 
oposição como estratégia. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi uma intervenção pedagógica desenvolvida no 
PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 
Docência) CAPES-UERR, foram desenvolvidas atividades 
na Escola Municipal Frei Arthur Agostini, no período de 06 
semanas. Com duração de 50 minutos de aula, uma vez 
na semana, participaram da pesquisa 45 crianças do 
ensino fundamental do 1º ano com idades que variavam 6 
entre 7 anos de ambos os gêneros. 
O conteúdo dos jogos de oposição foi dividido em seis 
grupos: 
Conquista de território: Conquista de território, cabo de 
guerra humano, quero ficar, quero sair, amigo do peito. 
Jogos de combate: “Empurrando o adversário”, luta 
de costa, cabo de guerra individual, luta do sapo, 
pé com pé. 
Desequilíbrio: Luta do saci, mini sumô, gangorra, manja 
saci, luta do jacaré. 
Conquista de objeto: Coleta de pregadores, costa quente, 
conquistando o objeto, conquista da bola, roubando bolas. 
Agilidade e Atenção: Jogos dos números, nunca três, 
atenção nas cores, mão com mão. 
Reter e imobilizar: Segurar o colega, brincando de 
imobilizar o colega, reter o oponente, bandeirinha 
adaptada, abraçando o colega. 
Foi utilizado um questionário de satisfação pós-
intervenção, tipo Likert de 3 pontos (gostou, achou difícil e 
não gostou). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os grupos com maior aceitação foram o de desequilíbrio 
(79%), combate (70%) e conquista de território (69%), 
enquanto com menor aceitação foram: agilidade e atenção 

(42%), conquista de objeto (52%) e reter e imobilizar 
(57%). 
No geral a porcentagem dos alunos que gostaram foi bem 
superior aos alunos que não gostaram. Porém o grupo de 
agilidade e atenção percentualmente falando apresentou 
igualdade entre os que gostaram (42%) e os que acharam 
difícil (44%), pela complexidade dos jogos, este foi o 
motivo da rejeição e dificuldade durante a execução do 
grupo. Já o grupo de desequilibro foi o que apresentou 
uma aceitação expressiva pelos participantes. Jogos no 
qual eles puderam usar a força física de forma ponderada 
para que não machucassem o colega. 
“Alguns aspectos importantes como a reação a 
determinadas atitudes, à postura social, a socialização, a 
perseverança, o respeito e a determinação” (FERREIRA, 
2009). 
Olivier (2002), fala que os dias atuais ficam mais evidentes 
a constatação de que as crianças e jovens disputando 
objetos ou territórios nas escolas, e que esses 
comportamentos fazem parte de seu processo de 
desenvolvimento de forma que estes aprendem a regular 
conflitos. Para tal autor, é uma forma que a criança 
encontra para expressar ou reagir a várias situações como 
de estresse, provação, frustação, intrigas dentre outras. 
 
CONCLUSÕES 
Entre as crianças de 1º ano do ensino fundamental I, nas 
intervenções feitas, os jogos de oposição mais efetivos, 
foram os jogos de combate e desequilíbrio.  
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Insetos vetores no estado de Roraima: promoção em saúde através de palestras e 
atividades lúdica na Escola Estadual Presidente Tancredo Neves 
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INTRODUÇÃO 

 
Os insetos são invertebrados que possuem um grande 

número de espécies, formas e tamanhos, habitando os 
mais diversos ambientes. São animais de extrema 
importância nas relações ecológicas, desenvolvendo um 
papel importante para o homem através da sua aplicação 
na indústria, a agricultura e a saúde humana. O aumento 
das doenças transmitidas por insetos vetores é recorrente 
em todo o Brasil, principalmente relacionado a ação 
antrópica no meio ambiente. No Estado de Roraima as 
doenças mais frequentes transmitidas por insetos vetores 
são como: Dengue, Malária, Doença de Chagas, 
Leishmaniose. Desta forma destaca-se a importância da 
sensibilização e o estudo destas doenças, que em muitos 
casos, acometem uma população mal informada sobre os 
principais aspectos das mesmas. O presente trabalho 
propôs a difusão do conhecimento cientifico sobre os 
insetos vetores e suas principais doenças, e a criação de 
uma cartilha didática em uma turma do 2ªano em ensino 
médio, da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves. 
  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Foram aplicados dois questionários avaliativos, pré-
intervenção e pós-intervenção, com o intuito de avaliar o 
conhecimento dos alunos sobre a influência da palestra e 
produção de uma cartilha educativa em sala. Os 
resultados foram organizados em gráficos e tabelas 
(cadê?), onde utilizou-se métodos estatísticos para 
frequência simples, percentagem e o Test “t student” para 
avaliar a influência das atividades nos alunos participantes. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A partir da aplicação do questionário pré-intervenção pôde-
se observar diversos fatores, que influenciavam a falta de 
conhecimento do aluno em relação ao tema abordado. 
Grande parte dos alunos não tinham uma visão da 
importância dos insetos como transmissores de doenças, 
e não tinham participado anteriormente de palestras, ou 
campanhas realizadas no meio escolar.  De acordo com as 
respostas dos alunos, foi possível analisar que muitos 
desconhecem as principais doenças que afetam o Estado 
de Roraima, assim como os nomes científicos dos 
principais vetores e aspectos gerais das mesmas. Após 
uma semana da realização das atividades na turma 201, 
aplicou-se o questionário pós-intervenção,  
 
 

 
onde foi possível observar um melhor desempenho dos 
alunos em relação ao conhecimento dos insetos vetores e 
as doenças que os mesmos podem transmitir. Nesse 
contexto afirma-se que a atividades dentro da escola foram 
positivas, confirmando a influência da palestra e da 
realização de atividades em grupo no aprendizado dos 
alunos durante o processo de desenvolvimento destas 
atividades.  
 
CONCLUSÕES 
 
Acredita-se que as atividades de promoção em saúde 
devem se expandir além dos meios de comunicações e 
campanhas básicas, levando as escolas a desenvolverem 
ações de prevenção contra as doenças transmitidas por 
insetos vetores devem ser planejadas e construídas com o 
público-alvo, promovendo assim uma educação em saúde 
cheia de diálogos dentro das comunidades escolares. 
Desta forma a escola pode ser vista como um comando 
eficiente para ações voltadas à saúde pública, onde alunos 
e professores atuarão como difusores em suas casas e na 
comunidade, atuando de forma eficaz no controle destas 
doenças. Nesta visão, os resultados obtidos pela aplicação 
deste trabalho, apresentam-se positivos, uma vez que 
houve melhoria no desempenho dos alunos participantes. 
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INTRODUÇÃO 
Atualmente, os jogos lúdicos são de grande importância no 
processo de ensino e aprendizagem, uma vez que se 
tornaram uma forma de ensinar de maneira mais 
descontraída, o que agrada os alunos, tornando-os mais 
curiosos sobre o conteúdo. Segundo Lisboa (2012), os 
jogos foram incorporados na educação com o objetivo de 
tornar o ensino mais eficiente, prazeroso e inovador. 
Cunha (2012) afirma que no ensino de química, os jogos 
têm ganhado espaço nos últimos anos, mas é necessário 
que a utilização desse recurso seja pensada e planejada 
dentro de uma proposta pedagógica mais consistente. Pois 
é indispensável que professores e pesquisadores 
reconheçam o real significado da educação lúdica para 
que possam aplicar os jogos adequadamente em suas 
pesquisas e nas aulas de química. Segundo, Kishimoto 
(1996), um jogo pode ser considerado educativo quando 
mantém um equilíbrio entre duas funções: a lúdica e a 
educativa. A lúdica está relacionada ao caráter de diversão 
e prazer que um jogo propicia. A educativa se refere à 
apreensão de conhecimentos, habilidade e saberes. Neste 
sentido, este trabalho aborda a importância da aplicação 
do Jogo da Trilha Química nas salas de aula como um 
instrumento significativo no desenvolvimento do processo 
de ensino e aprendizagem das escolas públicas. Este 
trabalho teve como objetivo dinamizar as aulas de química, 
tornando-as mais atrativas, favorecendo a aquisição e 
socialização do conhecimento de maneira divertida e 
funcional. Assim, a aplicação deste e de outros jogos para 
o ensino de Química pode vir a ser uma eficiente 
ferramenta para despertar e estimular o interesse dos 
alunos, melhorando e enriquecendo sua compreensão nos 
assuntos aplicados. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Este trabalho foi realizado na Escola Estadual Gonçalves 
Dias, localizada no município de Boa Vista –RR. Este jogo 
didático foi desenvolvido no primeiro bimestre do ano de 
2015 como parte das atividades realizadas pelo PIBID 
Química Boa Vista/UERR. O desenvolvimento da pesquisa 
foi dividido em três etapas: pesquisa bibliográfica, 
construção do jogo e sua aplicação aos alunos. O jogo 
didático foi aplicado em três turmas do 1° ano do Ensino 
Médio como recurso metodológico, no intuito de suprir 
algumas dificuldades encontradas na compreensão dos 
conteúdos sobre Tabela Periódica e suas propriedades. O 
jogo foi feito de tecido no qual se tornou-se um tapete , de 
dimensao de 1 metro, na qual esta localizada a trilha com 
17 casas que representam uma pergunta sobre a tabela 
periódica, ganha o jogo o grupo que chegar primeiro. Para 
simbolizar cada grupo foi utilizado  quatro formas 
geometricas de cores distintas para simbolizar, e tambem  
um dado, um manual de instruções. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados demonstraram uma ampla aceitação em 
relação ao método proposto, que, segundo a grande 
maioria das turmas onde o mesmo foi aplicado, “torna a 
aula mais interessante, facilitando o aprendizado e 
despertando interesse pela disciplina química”. Houve 
ainda, além dos jogos em grupos a união das turmas 
participantes, que consequentemente promoveu 
aproximação e interação entre os próprios alunos, 
facilitando também a aprendizagem. Portanto, com a 
aplicação do “Jogo da Trilha Química” foi possível 
perceber que a utilização dos jogos para o ensino de 
Química é uma metodologia dinâmica e essencial que 
facilita a aprendizagem dos alunos, tornando-se um 
importante recurso pedagógico. 
 
CONCLUSÕES 
Através do jogo lúdico chamado “Jogo da Trilha Química”, 
podemos observar como os jogos podem contribuir no 
processo de ensino/aprendizagem demostrando uma 
excelente alternativa para o ensino e química, pois possui 
grande potencial motivador e atrativo, permitindo uma 
atmosfera produtiva, com grande envolvimento e 
participação dos alunos. 
 
AGRADECIMENTOS 
Ao autores deste trabalho agradecem ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docencia-Capes e a 
Universidade Estadual de Roraima.  

 
____________________ 
LISBOA, M. A importância do lúdico na aprendizagem, com auxílio dos jogos. 
2012. In. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BRINQUEDOTECAS - ABBri. 
Disponível em <http://brinquedoteca.net.br/?p=1818>. Acesso em 18 de julho de 
2015. 
CUNHA, M. B. Jogos no Ensino de Química: Considerações Teóricas para sua 
Utilização em Sala de Aula. Química nova na escola. Vol. 34, N° 2, p. 92-98. 
KISHIMOTO, T.M. O jogo e a educação infantil. In: Jogo, brinquedo, 
brincadeira e educação. São Paulo: Cortez, 1996. 
 
http://www.abq.org.br/cbq/2013/trabalhos/6/3528-13504.htm acessado em  18 
de julho de 2015  



   X Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR.     126 
 

               Rua Sete de Setembro, 231– Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista/RR.  
                                                                                                                                       Email: resumosnctrr@gmail.com 

 

Jogos educativos, motricidade global e conhecimento em matemática na educação infantil. 
NASCIMENTO, Theulyvônia da Silva¹*; SILVA, Nívia Maria Gonçalves¹; GALDINO DA SILVA, Rozinaldo¹. 

1 Universidade Estadual de Roraima. theuly.vonia@hotmail.com 

Palavras Chave: Jogos, Motricidade, Matemática. 

INTRODUÇÃO 
Os jogos educativos como instrumento pedagógico para 

uma melhor aprendizagem dos alunos é um assunto muito 
discutido por profissionais da educação a muito tempo. O 
estudo originou-se da experiência no Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da 
Universidade Estadual de Roraima e da Coordenadoria de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(UERR/CAPES) no Subprojeto Educação Física, no ano de 
2014, quando foi verificada a dificuldade dos alunos com a 
associação entre algarismos e quantidades. A pesquisa 
teve o objetivo de investigar as contribuições dos jogos 
educativos nas aulas de educação física para a 
aprendizagem da matemática e desenvolvimento motor no 
2º período da Educação Infantil. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Participaram deste estudo 33 crianças de 5 anos de 
idade de duas creches municipais de Iracema-RR, 
constituindo grupo controle e intervenção. Foi desenvolvida 
intervenção em 8 sessões, duas vezes por semana, 30min 
por sessão, durante um mês. O desempenho motor foi 
determinado pela Escala de Desenvolvimento Motor no 
item motricidade global (ROSA NETO, 2002). O 
desempenho matemático foi avaliado por meio do jogo 
números e quantidades. Os dados foram tabulados em 
frequência e percentual, posteriormente foram analisados 
estatisticamente para comparação entre grupos através do 
Teste U de Mann-Whitney, tanto no geral quanto em 
função do gênero, para análise pré e pós-intervenção foi 
utilizado o Teste Pareado de Wilcoxon para dados não 
paramétricos ordinais, o mesmo para comparação em 
função do gênero (BOUSSAB; MORETTIN, 2010). Para 
rejeição da hipótese de nulidade foi assumido o risco α de 
5% (p<0,05) em todas as análises. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na comparação da idade motora inicial entre grupos as 
amostras foram iguais (p=0,098), ou seja, retiradas de uma 
mesma população. Na idade motora final foram diferentes 
(p=0,000059), demonstrando que o tratamento aplicado foi 
eficaz em mudar o comportamento motor dos escolares do 
grupo intervenção, no conhecimento matemático inicial e 
final não houve diferença entre os grupos. Na comparação 
intra grupo, em ambos houve diferença na idade motora 
final em relação à inicial, tanto o grupo intervenção 
(p=0,000294), quanto o controle (p=0,0117) evoluíram na 
idade motora. Sobre o conhecimento matemático, na 
análise intra grupo, o intervenção apresentou diferença 
(p=0,0057), enquanto que o controle manteve-se 
inalterado (p=0,067), podendo essa diferença ser atribuída 
ao tratamento aplicado ao grupo. Na comparação de 
gêneros, a idade motora inicial dos meninos de ambos 
grupos apresentava-se igual (p=0,304), ao final 

apresentou-se diferente (p=0,012), mostrando assim uma 
melhora na idade motora pós-intervenção para os 
escolares do sexo masculino. Essa melhora também pode 
ser vista nas meninas que apresentaram idade motora 
inicial igual (p=0,068) e ao final diferente (p=0,001) do 
controle. Na comparação intragêneros, sobre o 
conhecimento matemático de ambos os grupos e gêneros 
apresentaram-se iguais ao inicio e final. Ao analisar uma 
possível mudança na idade motora nos grupos em função 
do gênero, observou-se que entre os meninos de ambos 
os grupos houve mudança (intervenção p=0,0179; controle 
p=0,043). Quanto às meninas, no grupo intervenção 
apresentaram diferença (p=0,005), já as meninas do grupo 
controle não apresentaram diferença (p=0,108). No 
conhecimento matemático no grupo controle meninos e 
meninas não apresentaram diferença. Já no grupo 
intervenção os meninos apresentaram diferença (p=0,027), 
e as meninas não (p=0,090). Para Gallahue e Ozmun 
(2005) “o desenvolvimento motor não se deve apenas a 
maturação neurológica, mas também por um sistema auto-
organizado que envolve a tarefa, o ambiente e o indivíduo”. 
 
CONCLUSÕES 

A intervenção proporcionou melhora na motricidade 
global no grupo intervenção. Em termos de conhecimento 
matemático entre os meninos do grupo intervenção foi 
observado avanços através desta proposta pedagógica. 
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GRÁFICO 1 - EEVPR 
– alunas mães 

Mães na EJA: um olhar em uma escola pública de Boa Vista-RR 
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Palavras chaves: gravidez na adolescência, evasão escolar, filhos planejados. 

 
INTRODUÇÃO 

A discussão da inclusão da temática da educação sexual 
no currículo das escolas de Ensino Médio há algum tempo 
tem ganhado força com os altos índices de jovens e 
adolescentes grávidas durante a vida escolar. Devido a um 
número expressivo de jovens que já são mães na faixa 
entre dezessete (17) e vinte e seis anos (26) na escola 
objeto de estudo (Voltaire Pinto Ribeiro) houve a 
necessidade de fazer esta pesquisa para sondar se o 
motivo principal da evasão escolar ainda na adolescência 
foi a maternidade. O trabalho discorreu sobre a 
porcentagem das alunas que já são mães, quantidade de 
filhos planejados e não planejados, idade que as alunas 
engravidaram e se os filhos foram o motivo da evasão 
escolar ainda na adolescência. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada com 42 alunas do terceiro ano 
do ensino médio, turno noturno da Escola Estadual Voltaire 
Pinto Ribeiro – EEVPR, zona oeste de Boa Vista-RR. Na 
coleta de dados foi aplicado questionário para investigar a 
idade que as alunas foram mães e o motivo da evasão 
escolar das estudantes ainda na adolescência. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na EEVPR foi constatado que: 53% das alunas que 
participaram da entrevista já são mães e 47% delas 
afirmaram que nunca engravidaram (Gráfico 1), então de 
42 alunas existentes na EEVPR apenas 53% foram alvo 
desta pesquisa, pois somente 27 alunas eram mães. 
Essas estudantes ao serem questionadas sobre a idade 
em que engravidaram: 7,14% das alunas afirmaram que 
aos 14 anos de idade; 9,52% disseram que foi aos 15 
anos, 2,38% disse que 16 anos e 11,90% afirmaram que 
foi aos 18 anos quando ainda estavam terminando o 
ensino médio e 18% das alunas engravidaram depois da 
maior idade, dos 18 aos 25 anos (gráfico 2).  

 
 

 
 Em relação ao gráfico de planejamentos de filhos 

podemos perceber que a metade das alunas entrevistadas 
disse que Planejaram seus filhos e a outra metade 

disseram que não planejaram seus filhos (gráfico 3). 
Durante a pesquisa sobre a quantidade de alunas que 
engravidaram ainda na adolescência constatou-se que 
53%, total de 27 alunas engravidaram ainda de menor, e 
apenas 40% dessas 27 alunas relataram que 
abandonaram a escola por causa de seus filhos e 45% das 
estudantes apontaram outros motivos que foram colocados 
em discussão na entrevista, no entanto os outros motivos 
que são “reprovação por nota” e “atraso curricular” também 
são conseqüências de serem mães precoce (gráfico 4).   
 

 
 

 
Então mesmo as alunas que não direcionaram suas 
gravidezes como o motivo do abandono escolar 
percebesse através dessa pesquisa que a maternidade 
precoce foi o real motivo de sua evasão escolar. 

 
CONCLUSÕES 

A primeira coisa que acontece numa situação de uma 
gravidez precoce para uma jovem é o abandono da escola 
pois um filho requer cuidados constantes principalmente 
nos primeiros dias de vida, pois apenas a mãe pode 
oferecer esse cuidado, porque amamenta, e a longo prazo 
essa mãe terá que trabalhar porque um filho 
economicamente custa caro: estudo, comida, vestimenta, 
tudo isso a jovem mãe terá, a partir da gravidez, que 
propiciar à criança. E isso acaba acarretando um atraso 
escolar na carreira escolar dela. Catharino (2002) “afirma 
que a ocorrência da gravidez entre adolescentes das 
classes populares relaciona-se à falta de perspectiva 
quanto aos estudos e ao futuro profissional, determinados 
por suas condições de vida”. 
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GRÁFICO 2 – EEVPR – idade 
que as alunas engravidaram 

GRÁFICO 3 – EEVPR –
Filhos planejados 

 

GRÁFICO 4 – EEVPR  
Motivo da Evasão Escolar 
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Palavras Chave: Moniliophthora perniciosa, Theobroma grandiflorum, severidade de doença 
 

INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos a produtividade do cupuaçuzeiro tem 
decrescido vertiginosamente no estado de Roraima, 
devido, principalmente à utilização de materiais de 
plantação suscetíveis ao fungo Moniliophthora perniciosa 
(Stahel) causador da doença vassoura de bruxa do 
cupuaçuzeiro, bem como devido ao desconhecimento 
tecnológico relacionado à condução da cultura e ao 
manejo da doença por parte dos produtores (Lima et al., 
2013). Os produtores convivem com a doença por meio da 
poda das vassouras secas, mas, à medida que a planta vai 
ficando com porte elevado, aumenta-se à dificuldade de se 
fazer a poda. Entretanto, plantas de porte mais baixo 
podem ser obtidas se modificações na arquitetura da copa 
forem realizadas, a partir de podas de formação, 
facilitando a poda dos ramos afetados, reduzindo a 
incidência das vassouras e, por conseguinte, a perda de 
frutos. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi reduzir a 
severidade da vassoura-de-bruxa através da adoção de 
medidas de manejo integrado. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi realizado no Campo experimental Confiança 
da Embrapa Roraima, localizado no município do 
Cantá/RR, onde há um sistema agroflorestal (SAFs), com 
aproximadamente 18 anos de idade, contendo cupuaçu 
(Theobroma grandiflorum) em consórcio com espécies de 
Castanha-do-brasil (Bertholetia excelsa), cupiúba (Goupia 
glabra), café (Coffea canephora); saman (Samanea 
saman); abiu (Micropholis venulosa) e andiroba (Carapa 
guianensis). Durante os meses de março a maio de 2013, 
2014 e 2015, avaliou-se a incidência e severidade da 
doença em 150 cupuaçuzeiros, com auxílio do diagrama 
ilustrativo da avaliação da vassoura de bruxa, conforme 
Souza et al. (2009). Em setembro de 2013, as plantas 
foram submetidas à poda drástica, cortando-se 40% de 
sua copa. Em junho de 2014 foi feita a remoção das 
vassouras e aplicação de pasta bordalesa no local do 
corte, para impedir a entrada de pragas e patógenos. 
Posteriormente foi realizada a adubação das plantas, com 
base na análise de solos. Em 2015, foi realizada mais uma 
avaliação da incidência e severidade da vassoura de bruxa 
nas plantas de cupuaçuzeiro.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em 2013, antes da adoção das medidas de manejo, a 
incidência da doença era de 89,33%, com 91 plantas 
apresentando severidade da doença variando de 12,5 a 
37,5% e 43 plantas com severidade de 50 a 87,5% (Tabela 
1). Após a realização da poda drástica, a incidência de 
plantas doentes aumentou para 91,33%. Em 2014, devido 
à alta exposição ao ataque do patógeno, resultando em 
115 plantas com severidade variando de 13 a 38% e 
apenas 22 plantas com severidade de 50 a 87,5%. Após a 
realização de podas fitossanitárias e adubação das plantas 

ainda em 2014, a incidência da doença caiu para 79,33% 
em 2015, com severidade variando de 12,5% a no máximo 
37,5%. Em 2013 a quantidade de plantas com ausência de 
sintomas da doença era de 16 e após a adoção de todas 
as medidas de manejo o número de plantas sem sintomas 
da doença aumentou para 31 no ano de 2015 (Tabela 1). 

 
TABELA 1. Severidade da vassoura de bruxa em 150 plantas de 
cupuaçuzeiro antes (ano 2013) e após (anos 2014 e 2015) a 
doção de medidas de manejo da doença em campo com 
infestação natural por Moniliophthora perniciosa em Roraima 

 
Severidade da Vassoura 

de bruxa (%) 

Quantidade de plantas 
apresentando diferentes 
níveis de severidade em 
cada ano de avaliação 

2013 2014 2015 

0,00 16 13 31 
12,50 55 64 93 
25,00 24 39 23 
37,50 12 12 3 

50,00 12 10 - 

62,50 9 6 - 
75,00 12 5 - 

87,50 10 1 - 
 
CONCLUSÕES 
As medidas de manejo integrado adotadas reduziram em 
mais de 50% a severidade da vassoura-de-bruxa em 
plantas que apresentavam 87,5% de severidade. 
Atualmente, devido ao porte baixo das plantas em 
detrimento das podas drásticas que as plantas foram 
submetidas, da adubação realizada e das podas 
fitossanitárias realizadas, as plantas de cupuaçuzeiro 
apresentam-se vigorosas e em plena produção de frutos, 
indicando que as medidas de manejo adotadas foram 
eficientes. 
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Milho consorciado com eucalipto em sistema integração lavoura-pecuária-floresta 
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INTRODUÇÃO 
O sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) 
vem sendo difundido em diversas regiões do Brasil como 
uma alternativa viável, tanto para a produção de grãos, 
quanto de forragem e de madeira para diversos fins. A 
cultura do milho (Zea mays) se destaca no contexto da 
integração devido às inúmeras aplicações que esse cereal 
tem na propriedade agrícola, quer seja na alimentação 
animal, alimentação humana ou mediante a 
comercialização da produção excedente (ALVARENGA et 
al., 2006). Neste sentido, objetivou-se avaliar o rendimento 
do milho em consórcio com eucalipto no sistema 
integração lavoura-pecuária-floresta em Boa Vista, 
Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no ano agrícola de 2013, em 
área de cerrado, no Campo Experimental Água Boa da 
Embrapa Roraima, município de Boa Vista – RR, sob as 
coordenadas geográficas: 02° 39’ 00’’ de latitude norte e 
60° 49’ 28 40’’ de longitude oeste com 90 m de altitude.  
O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 
quatro repetições em esquema fatorial 4x2. Os 
tratamentos consistiram de quatro faixas de plantio do 
milho distanciada da linha do eucalipto (2,5 m, 5,0 m, 7,5 
m e 10,0 m),  e dois arranjos espaciais do eucalipto 
(fileiras simples e fileiras duplas). A semeadura do milho 
(Híbrido 30 F 53 YHR) foi realizada na forma de plantio 
direto, sobre a palhada de Brachiaria rusisiensis 
previamente dessecada.  
Avaliou-se o número de espigas e a produtividade, obtida 
através da colheita e pesagem dos grãos da área útil da 
parcela experimental e convertida a um hectare. 
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, 
determinando-se a significância através do teste F, quando 
constatado efeito de tratamentos, procedeu-se a análise 
de regressão para verificar a influência da distância sobre 
as carcterísticas produtivas da cultura utilizando-se o 
programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2008). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados da análise de variância (quadrados médios) 
para as características de número de espigas e 
produtividade do milho estão contidos na tabela 1. A 
produtividade do milho não foi influenciada pela distância 
da linha de plantio nem pelo arranjo de plantio do 
eucalipto.  
O número de espigas por sua vez diferenciou-se apenas 
para o distanciamento. Observou-se aumento linear para 

esta característica concomitantemente com o 
distanciamento, atingindo  valor máximo de 36,25 espigas 
(Figura 1). 
  
A competição por água, luz e nutrientes são, 
provavelmente, os fatores que mais influenciam a 
produtividade das plantas de milho em consórcios com 
espécies florestais, no entanto no presente trabalho não foi 
verificado esse efeito. 
 
Tabela 1. Análise de variância (quadrados médios) das 
características de número de espigas e produtividade do 
milho em função de arranjos e distância da linha de plantio 

do eucalipto, Boa Vista, Roraima 
* e ns. Significativo e não significativo,respectivamente a 5% de 
probabilidade pelo teste F. 

 
Figura 1. Número de espigas em função da distância da 
linha de plantio do eucalipto. 
 
CONCLUSÕES 
A produtividade do milho não sofre influência das plantas 
de eucalipto. 
O número de espigas é superior nas maiores distâncias da 
linha de plantio do eucalipto. 
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FV GL 
Quadrados médios 

Nº de 
espigas Produtividade 

Arranjo  1 0,12ns 537948,9ns 
Distanciamento  3 42,75* 249710,4ns 
Arranjo x dist. 3 10,37ns 149719,5ns 

Blocos 3 8,75ns 910721,2ns 
Resíduo 21 13,31 349756,2 

CV%  14,97 18,32 
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Monitoramento da perda de massa úmida de pirênios de Inajá em laboratório 
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INTRODUÇÃO 
A palmeira Inajá (Attalea maripa (Aubl.) Mart.) ocorre em 
abundância em terra firme de solos pobres e arenosos e é 
nativo da região amazônica. Ocorre em áreas de florestas 
primárias e secundárias, campos naturais e cerrados, e, 
principalmente, em áreas alteradas pelo homem, 
especialmente as áreas de pastagens. É tolerante a 
queimadas, devido que as plantas jovens, ao serem 
queimadas para o cultivo de pastagens, rebrotam com 
vigor e as sementes, que estavam dormentes, germinam 
rapidamente. 
A A. maripa possui ótimos palmitos, frutos e amêndoas, 
apresenta potencial para produção de óleo, sendo que da 
polpa pode ser extraído óleo comestível; as sementes 
podem também fornecer matéria-prima à indústria de 
cosméticos e de produtos farmacêuticos. 
Dessa forma, objetivou-se quantificar a perda de massa 
úmida de pirênios (grandes e pequenos), em função do 
tempo. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi realizado no Laboratório de Análise de 
Sementes, pertencente a Embrapa Roraima, do dia 5 à 14 
de setembro de 2013. Pirênios de inajá de um único lote 
passaram por beneficiamento, retirada da polpa e de 
atacadas por pragas. Em seguida os mesmos foram 
classificados visualmente em grandes e pequenos, após a 
retificação da massa (pesagem), selecionou-se 300 
pirenos grandes e 300 pequenos, ambos foram divididos 
em 5 repetições de 60 unidades. Estes pirênios foram 
colocados em recipientes de isopor abertos e mantidos em 
ambiente do laboratório de sementes (temperatura média 
24ºC e UR 65%). No início e aos 10 dias foram pesados 
individualmente 20 pirênios dos dois tamanhos. 
Após a classificação, obteve-se a massa diária dos 60 
pirênios de cada repetição, com o auxílio de balança digital 
de precisão (0,001 g). E no décimo dia, quatro pirênios de 
cada amostra foram retirados e determinada a umidade 
(BRASIL, 2009). 
Os resultados foram submetidos à análise de variância, e 
as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 
5% de probabilidade com auxílio do SISVAR® 
(FERREIRA, 2011). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As avaliações realizadas mostraram que a perda de massa 
nos pirênios de inajá (pequenos- 7,3% e grandes- 6,7%) 
ocorre de forma constante durante os 10 dias de 
monitoramento (Tabela 1). Assim, ao longo do período de 
monitoramento notou-se que a perda de massa úmida nas 
amostras ocorre de forma constante descrevendo retas 
lineares decrescentes (Figura 1). 

A umidade ao final de 10 dias, dos pirênios pequenos 
(19,20%) foi inferior a dos pirênios grandes (21,12%) e a 
massa média por pirênio passou de 13,5 g para 12,6 g. 
 
Tabela 1 – Valores médios de massa úmida de pirênios de 
inajá (grandes e pequenos) ao longo de dez dias de 
armazenamento em laboratório. Boa Vista, RR. 2015 

  Tamanho dos pirênios 

Dias Pequenos Grandes 

1 730,0 a 913,0 a 

2 723,2 ab 907,0 ab 

3 719,0 bc 901,6 bc 

4 711,2 cd 891,8 cd 

5 702,6 de 882,8 de 

6 699,8 e 879,0 e 

7 694,1 ef 876,4 e 

8 687,7 fg 865,1 f 

9 681,2 gh 857,5 fg 

10 676,6 i 852,1 h 

Média Geral 702,54 882,63 
CV% 0,64   

*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Monitoramento da perda de massa úmida de 
pirênios de inajá (grandes e pequenos), em função do 
tempo de armazenamento, Boa Vista, Roraima, 2015. 
 
CONCLUSÃO 
Os pirênios de inajá apresentam perda constante de 
massa úmida por dez dias em condições de laboratório. 
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Nível de Luminosidade e Tipo de Substrato para a Produção de Mudas de Cupiúba 
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INTRODUÇÃO 
A utilização de espécies florestais nativas para a 
recuperação de áreas degradadas, enriquecimento de 
matas e fornecimento de matéria prima ainda enfrenta 
dificuldades, principalmente devido à falta de informações 
sobre condições favoráveis para a produção de mudas 
dessas espécies (SANTOS et al., 2013). Informações 
como estas são escassas para a cupiúba (Goupia glabra 
Aubl.), uma espécie florestal madeireira presente em toda 
a floresta amazônica e bastante explorada por madeireiros 
em Roraima (BARBOSA, 1990 apud FERREIRA e TONINI, 
2009). Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo 
avaliar o desenvolvimento aéreo de mudas de cupiúba 
submetidas a dois níveis de luminosidade e quatro tipos de 
substrato. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado de julho de 2014 a março de 
2015, no Viveiro da Embrapa Roraima, em Boa Vista – 
RR. O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente casualizado com quatro repetições, sendo os 
tratamentos arranjados em esquema de parcela 
subdividida, onde a parcela consistiu-se de dois níveis de 
luminosidade (25% e 50%) e a subparcela de quatro tipos 
de substrato [solo; solo + areia (proporção volumétrica de 
1:1); solo + areia + serragem (proporção volumétrica de 
2:1:1); e solo + vermiculita (proporção volumétrica de 1:1)]. 
Cada parcela experimental foi constituída por cinco mudas. 
Sementes de cupiúba coletadas em matrizes nativas de 
Roraima foram tratadas com solução de Derosal 2,0% e 
semeadas em jardineiras contendo areia média como 
substrato. Quando atingiram aproximadamente 4,0 cm de 
altura, as plântulas foram transplantadas para sacos de 
polietileno de 15 cm x 26 cm, preenchidos com os 
diferentes tipos de substrato. Metade das mudas de cada 
substrato foi mantida em viveiro sob 50% de luminosidade 
e a outra metade sob 25% de luminosidade, sendo 
irrigadas três vezes ao dia. 
Aos seis meses após o transplantio, as mudas foram 
avaliadas quanto à altura da planta (AP; cm), área foliar 
(AF; mm2), número de folhas (NF) e diâmetro do colo (DC; 
mm). A altura foi avaliada utilizando régua graduada, o 
diâmetro utilizando paquímetro digital e a área foliar o 
medidor LI-3100C Area Meter. 
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância 
e as médias comparadas pelo Teste de Tukey, utilizando-
se para isso o Programa SISVAR (FERREIRA, 2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A análise de variância demonstrou que o efeito da 
interação substratos x luminosidades foi não significativo 

(p > 0,05), enquanto que os efeitos de substratos e 
luminosidades foram significativos (p < 0,05) para todas as 
variáveis avaliadas. Os valores dos coeficientes de 
variação se situaram abaixo de 20%, demonstrando a boa 
precisão experimental. 
As mudas mantidas sob 50% de luminosidade 
apresentaram maiores valores médios para todas as 
variáveis avaliadas, sendo 11 folhas; 36,1 cm, 4,37 mm; e 
961,61 mm2 para NF, ALT, DC e AF, respectivamente.  
Em estudo realizado por Daniel et al. (1994), aos 126 dias 
após o transplantio, a altura de mudas de cupiúba variou 
de 22 a 28 cm, quando produzidas sob 30 a 80% de 
sombreamento. 
Em relação ao tipo de substrato, as mudas produzidas 
com solo + areia e solo + vermiculita apresentaram os 
maiores valores médios para todas as variáveis, variando 
de 12 a 13 folhas; 37,2 a 41,8 cm; 4,05 a 4,43 mm; e 
905,89 a 1.063,1 mm2 para NF, ALT, DC e AF, 
respectivamente. No entanto, considerando o elevado 
custo, bem como a dificuldade de compra de vermiculita 
no mercado local, a melhor opção de substrato para a 
produção de mudas de cupiúba seria a mistura de solo + 
areia na proporção volumétrica de 1:1. 
 
CONCLUSÕES 
O nível de luminosidade de 50% e o substrato contendo 
solo + areia na proporção volumétrica de 1:1 são as 
condições mais indicadas para a produção de mudas de 
cupiúba, visando o adequado desenvolvimento aéreo das 
mesmas. No entanto, variáveis relacionadas ao 
desenvolvimento radicular das mudas deverão também ser 
consideradas, visando a obtenção de resultados mais 
conclusivos sobre o nível de luminosidade e o tipo de 
substrato a ser utilizado. 
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INTRODUÇÃO 
Dentre as principais atividades no cultivo de Ata (Annona 
squamosa L.), a produção de mudas é uma dos grandes 
gargalos para a cultura, podendo-se citar a falta de 
informações na obtenção de mudas de qualidade e 
principalmente quanto a adubações foliares. 
Para algumas frutíferas a adubação nitrogenada e/ou foliar 
na produção de mudas é bem estudada. Porém, na 
produção de mudas de Ata, são poucos os trabalhos 
existentes, uma vez que se trata de uma frutífera exótica e 
pouco estudada para a região. Assim, pesquisas com a 
Ata devem ser realizadas para que se possa conhecer 
melhor o manejo desta espécie e, consequentemente, dar 
melhor retorno econômico aos fruticultores que se 
dedicam ao cultivo desta espécie, muito apreciada no 
estado de Roraima. 
Uma das alternativas de nutrição na Ata é o adubo foliar 
Sanfol®. O adubo foliar Sanfol® poderá ser uma 
alternativa promissora para a aceleração na obtenção de 
mudas de qualidade de Ata. Este adubo foliar poderá 
suprir parte das necessidades nutricionais desta frutífera 
de grande importância no entorno de Boa Vista e, 
consequentemente, do Estado de Roraima. 
O objetivo do trabalho foi verificar se ocorre diferenças 
entre os intervalos de 7 e 14 dias de aplicação no 
desenvolvimento de mudas de Ata durante o período de 8 
meses. 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no Setor de Fruticultura da 
Escola Agrotécnica, Campus Murupu/UFRR.  
As sementes foram obtidas de frutos maduros oriundos de 
plantas selecionadas em plantios comerciais e/ou 
extrativista. Os endocarpos foram extraídos dos frutos, por 
meio de lavagem em água corrente até a completa 
eliminação de resíduos da polpa.  Posteriormente, 
foram submetidos à secagem a sombra. Antes da 
semeadura realizou-se a escarificação das sementes com 
auxílio de lixa, e em seguida as mesmas permaneceram 
imersas em água por um período de 24 horas. Após a 
superação da dormência as sementes de Ata foram postas 
a germinar no setor de Fruticultura da EAGRO/UFRR, em 
sacolas plásticas de polietileno (15 x 26 cm), contendo o 
seguinte substrato (75% solo Latossolo Amarelo e 25% 
esterco bovino curtido).   
Quando as plântulas atingiram 10 cm de altura iniciaram 
as aplicações foliares com o Sanfol@ a cada 7 e 14 dias de 
intervalo por um período de oito (8) meses. 
Foram avaliadas a cada 15 dias as características de: 
comprimento da parte aérea; o diâmetro do colo (mm) e 
número de folhas.  
  

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado, em esquema fatorial de 5 x 2 (sendo cinco 
doses do adubo foliar Sanfol® (0, 1, 2, 4, e 6 ml.litro-1)  e 
(dois  intervalos de aplicação 7 e 14 dias),  totalizando 10 
tratamentos, 4 repetições e 3 plantas por repetição, 
totalizando 120 plantas, sendo 12 plantas por tratamento. 
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância 
e as médias comparadas pelo teste de Turkey, à 5% de 
probabilidade (GOMES, 2000). As análises foram 
realizadas pelo programa computacional SISVAR 
(FERREIRA, 2011). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Através dos dados obtidos pode-se observar que o maior 
intervalo de aplicação do adubo foliar proporcionou um 
aumento na parte aérea e número de folhas, o mesmo foi 
observado com o diâmetro do caule (Figura 1).  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1 – Diâmetro do caule de mudas de Ata quando 
adubados com Sanfol® durante 110 dias nos intervalos de 
7 e 14 dias. 
Verificou-se também que até aos 50 dias praticamente não 
houve diferenças no diâmetro das mudas adubadas em 
intervalos de 7 e 14 dias. Após essa data, constatou-se 
que as mudas adubadas com intervalo de 14 dias tinham 
melhor resposta às adubações, apresentado maior 
diâmetro do caule, independentemente da concentração 
utilizada. 
CONCLUSÕES 
Pode-se concluir que o intervalo de aplicação do adubo 
foliar influencia no desenvolvimento das mudas de Ata, 
sendo os intervalos de cada 14 dias o mais eficiente para o 
desenvolvimento de Ata (Annona squamosa L). 
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INTRODUÇÃO 
Aos 6 anos de idade, é esperado que a  criança já tenha o 
seu repertório motor básico desenvolvido, porém não é 
exatamente o que acontece, pois as mesmas são poucas 
estimuladas a vivenciar diferentes tipos de experiências 
motoras. No contexto escolar, há uma ênfase no ensino de 
esportes coletivos. 
Cabe ao Professor de Educação Física instruir o aluno na 
realização de atividades que desenvolvam as habilidades 
motoras básicas. 
O Atletismo, nessa faixa etária, contribui para o 
desenvolvimento dessas habilidades, que são correr, 
saltar, arremessar, etc. São apontadas dificuldades na 
aplicação do Atletismo nas escolas, dentre elas a falta de 
materiais e instalações, entretanto os PCN’s - Parâmetros 
Curriculares Nacionais da Educação Física (BRASIL, 
1997) orientam que os espaços e materiais sejam 
adaptados. 
Objetivou-se verificar a satisfação dos alunos com 
intervenção pedagógica em atletismo no Ensino 
Fundamental I. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi uma intervenção pedagógica no Subprojeto 
Educação Física do PIBID CAPES-UERR na Escola 
Municipal Frei Arthur Agostini, no período de seis 
semanas. Participaram 60 crianças do 2º e 3º ano do 
ensino fundamental I, entre 6 e 8 anos, de ambos os 
gêneros. 
As atividades foram realizadas na quadra da escola, foram 
aplicadas aulas teóricas e práticas. Os conteúdos das 
práticas foram as modalidades de saltos, arremesso de 
peso e corridas. 
Foi utilizado um questionário para avaliar a satisfação com 
o conteúdo desenvolvido nas aulas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As aulas teóricas não despertaram interesse dos alunos, 
tendo apenas 49% de aceitação. Nas aulas práticas, 9% 
não gostaram ou gostaram pouco, das corridas. Já 
naquelas de arremesso e salto em distância, 57% e 83% 
afirmaram ter gostado muito, respectivamente. 
Nos PCN’s (BRASIL, 1997), destacam-se nas séries 
iniciais do ensino fundamental a ginástica, jogos e 
atividades rítmicas e expressivas, tendo conteúdos 
implícitos no atletismo como correr, saltar e arremessar. 
Aplicando atividades como: corridas de velocidade, com 
obstáculos, saltos em distância, em altura, arremessos de 
peso, de dardo e de disco, alcançou-se o objetivo de 
contemplar os movimentos básicos, ao mesmo tempo em 
que se obteve a satisfação dos alunos com as atividades 
práticas.  

No campo da aprendizagem didática, as aulas ministradas 
puderam trazer como experiência, que a prática do 
Atletismo traz inúmeros benefícios, desenvolve habilidades 
motoras, as quais são de suma importância para os 
mesmos. 
Os alunos relataram, no início do estudo, conhecerem o 
Futebol e não terem vivenciado o atletismo como 
conteúdo. Foi uma novidade, alguns a princípio tiveram 
receio ou até mesmo dificuldade em executar certas 
atividades, mas com o tempo todos se adaptaram a nova 
modalidade. 
Mathiesen et al. (2008), aponta que o atletismo é ignorado 
nas escolas pelos professores e é um dos problemas no 
seu desenvolvimento no país. Isso corrobora com a 
afirmação de Meurer, Schaefer e Miotti (2008) que o 
interesse no ensino superior também é baixo. 
Observa-se assim um ciclo vicioso, no qual o educando 
desconhece e por isso rejeita o novo conhecimento, e 
quando no ensino superior não se envolve no aprendizado, 
e quando profissional não o utiliza nos processos de 
ensino. 

 
CONCLUSÕES 
O atletismo pode e deve ser tratado como conteúdo nas 
aulas do ensino fundamental, devendo haver atenção do 
profissional em adequar as atividades ao nível de 
desenvolvimento motor do aluno. 
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INTRODUÇÃO 
É definida como malformação congênita toda anomalia 
funcional ou estrutural no desenvolvimento do feto, 
decorrente de fatores originados antes do nascimento, 
sejam esses genéticos, ambientais ou desconhecidos. 
Ainda que a manifestação clínica não seja aparente e 
ocorra mais tardiamente, é considerado malformação 
congênita. Cerca de 5% das gestações no mundo resultam 
no nascimento de crianças com anomalias congênitas 
(malformações fetais) que comprometem seu 
desenvolvimento. Dentre as malformações, as mais 
frequentes, em alguns estudos, são as do sistema nervoso 
central, as do sistema osteomuscular e as cardiopatias.  
As causas mais frequentes de malformações são doenças 
infecciosas, uso de drogas, medicações teratogênicas e 
falta ou assistência pré-natal adequada. 
Em países em desenvolvimento, devido à alta prevalência 
de doenças infectocontagiosas e nutricionais, as 
anomalias congênitas causam 15 a 25% das mortes pré-
natais e infantis, mas estes números vêm crescendo. 
Este estudo, tem como objetivo analisar as causas de 
óbitos em menores de 5 anos por malformações 
congênitas e anomalias cromossômicas nos anos de 2008 
a 2013 no estado de Roraima.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional, 
descritivo, retrospectivo e transversal realizado por meio 
de consulta ao DATASUS. Foram consultados dados 
referentes ao período de 2008 a 2013 acerca dos óbitos 
em menores de 5 anos por malformações congênitas e 
anomalias cromossômicas, foram avaliados a quantidade 
no país, por região, por estado, por ano e por sexo. Os 
dados obtidos foram reorganizados e analisados por meio 
do programa Epi Info 7, identificando-se a frequência 
absoluta e relativa do evento pesquisado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ocorreram 165 óbitos em menores de 5 anos, em Roraima 
por malformações congênitas e anomalias cromossômicas 
no período estudado. A tabela a seguir apresenta as 
porcentagens correspondentes aos óbitos de menores de 

5 anos por malformações nas respectivas localidades. 
 
 
 

Em Roraima, malformações corresponderam, em 2008, à 
17% das mortes de menores de 5 anos, em 2009 à 9%, 

em 2010 à 16%, em 2011 à 15% e em 2012 e 2013 à 12%. 
Quanto à faixa etária na qual ocorreu o falecimento, 12% 
veio a óbito de 0 a 6 dias, 12% de 7 a 27 dias, 36% de 28 a 
364 dias e 8% de 1 a 4 anos. Quanto ao sexo, 60% eram 
do sexo masculino, 38% feminino e 2% foi ignorado à 
notificação. 
É evidente que as malformações congênitas são uma 
causa importante de mortalidade infantil, sem contar com 
as inúmeras gestações que são naturalmente 
interrompidas pela inviabilidade fetal. O Brasil apresenta 
uma taxa nessa faixa etária que é compatível com as 
literaturas. A região sul foi a que mais apresentou óbitos 
por malformações, com 23%, fato que pode ser justificado 
pelo Índice de desenvolvimento humano dessa região ser 
comparado a países desenvolvidos, que apresentam muito 
mais anomalias genéticas, que tendem a ser mais fatais 
do que as malformações por doenças infecciosas. Na 
região norte, que teve 14% dos óbitos de menores de 5 
anos no período estudado, o estado que teve maior 
participação em tal valor foi o Amazonas com 18%. 
Roraima ficou com 13%, valor superior ao de Acre e Pará. 
O estado de Roraima, teve um relativo aumento de óbitos 
por tal causa no ano de 2010, com 16% do total de mortes 
nessa faixa etária no ano. A faixa etária na qual mais 
houveram óbitos foi a de 28 a 364 dias, o que demonstra 
uma mortalidade tardia, com 36% e quanto ao sexo, o 
mais prevalente foi o masculino com 60%. 

 
CONCLUSÕES 
Algumas dessas malformações podem ser evitadas, como 
as decorrentes de doenças infectocontagiosas, como 
rubéola e sífilis, que são doenças rastreadas no pré-natal. 
Também se sabe que o estado está em aperfeiçoamento 
nas cirurgias corretivas de malformação, onde algumas 
patologias que precisam de correção cirúrgica imediata 
têm necessidade de transferência para outros estados do 
país se diagnosticadas precocemente.  
Portanto, observa-se a necessidade da melhoria de 
condições de pré-natal e diagnóstico precoce das 
malformações, além do entendimento das malformações 
mais frequentes no estado e suas causas, afim de propor 
políticas públicas mais adequadas. 
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INTRODUÇÃO 
     O gás dióxido de enxofre é um dos principais poluentes 
atmosféricos que afeta a vida do homem e sua presença 
na atmosfera resulta em danos aos vegetais, aos corpos 
de águas superficiais, aos bens artísticos e arquitetônicos 
e à saúde dos seres vivos (CARDOSO; FRANCO, 2002). 
A principal fonte de emissão desse gás para a atmosfera é 
a combustão de materiais que contenham enxofre e, este 
processo pode ser contextualizado no ensino de química, 
considerando não somente aspectos técnicos como 
também sociais, econômicos e ambientais. De acordo com 
Oliveira (2004), inúmeras pesquisas na área do ensino de 
química apontam para a necessidade de modificações na 
abordagem dos conteúdos científicos desta ciência, em 
que o ensino de Química deve ser contextualizado 
incorporando temas transversais aos currículos. Neste 
sentido, o objetivo deste trabalho foi aplicar um 
experimento que simula a formação da chuva ácida a fim 
de contextualizar as reações químicas envolvidas no ciclo 
do enxofre com a questão ambiental, permitindo ao aluno 
a compreensão das transformações que ocorrem em seu 
meio, bem como o desenvolvimento do senso crítico em 
relação à preservação do meio ambiente. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
O trabalho foi desenvolvido em duas escolas Estaduais de 
Boa Vista-Roraima, sendo 23 alunos da 1°serie do ensino 
médio da Escola Estadual Major Alcides e 27 alunos do 9º 
ano da Escola Estadual Sonia de Brito. A metodologia 
baseou-se nas etapas de fundamentação teórica e de 
oficina de experimentação. Para a experimentação, foram 
feitos grupos de 3 a 5 alunos. Utilizou-se a proposta do 
experimento simulador da chuva ácida como exemplo para 
o ciclo do enxofre (CARDOSO; FRANCO, 2002). Para a 
execução do experimento, foram utilizados um frasco de 
vidro com tampa, um fio de cobre, caixa de fósforos, papel 
indicador ácido-base (tornassol), pétalas de flores cor de 
violeta e enxofre em pó. O fio de cobre foi enrolado em 
formato de cone, com auxílio de uma caneta. Em seguida, 
colocou-se enxofre em pó dentro da cavidade do cone e 
na outra ponta do fio de cobre introduziu-se o papel de 
tornassol e as pétalas. Posteriormente, queimou-se o pó 
de enxofre e tampou-se o frasco. Para simular a chuva 
ácida, a tampa do recipiente foi aberta e adicionou-se 
água. Após a realização da prática, foi aplicado um 
questionário contendo 8 questões sobre o experimento 
apresentado com a finalidade de avaliar a compreensão 
dos alunos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No experimento da chuva ácida os alunos observaram 
atentamente que quando se iniciou a queima do enxofre 
uma neblina começou a se formar dentro do recipiente e 
puderam comprovar a acidez do ar pela mudança de cor 
do papel de tornassol (azul para rosa). Além disso, a 
pétala de flor murchou e também mudou a coloração 
(violeta para rosa). Na simulação da chuva ácida os alunos 

observaram também a acidez utilizando o papel de 
tornassol que ao mudar da cor azul para rosa, perceberam 
que a água era ácida. Os resultados do questionário de 
conhecimento apontaram que 96% dos alunos souberam 
identificar os principais responsáveis pela emissão do SO2 
na atmosfera, definir chuva ácida relacionando-a com a 
poluição do ar, bem como da importância de preservar o 
meio ambiente. Analisando os resultados antes e depois 
da oficina, em vários momentos foi possível perceber o 
envolvimento dos alunos (Figura 1). Com o conhecimento 
adquirido, os alunos responderam perguntas do 
questionário que, anteriormente não sabiam, 
demonstrando assim, que o experimento auxiliou na 
argumentação e assimilação do conteúdo abordado. 
 

 
Figura 1: Alunos da Escola Estadual Major Alcides durante 
a realização da oficina. 
 
CONCLUSÕES 
A abordagem de temas transversais no ensino de Química 
fornece subsídios para o aluno compreender melhor o 
mundo moderno. O experimento despertou o interesse dos 
alunos e permitiu discussões e reflexões sobre a poluição 
atmosférica causada pelo gás dióxido de enxofre, bem 
como os impactos gerados tanto para o meio ambiente 
como para os seres vivos em geral. 
 
AGRADECIMENTOS 
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior. 
____________________________ 
CARDOSO, A. A.; FRANCO, A. Algumas reações do enxofre de importância 
ambiental. Química Nova Na Escola N° 15, MAIO 2002 OLIVEIRA, Paulo 
Roberto Silva de. O ensino de química e as novas abordagens no ensino médio, 
Anta Catarina. Disponível em: 
Http://www.sepex.ufsc.br/anais_4/trabalhos/747.html>. acessado em 
03/09/2015; Laboratório de Química do Colégio de Aplicação UFSC, Centro de 
Ciências da Educação, Colégio de Aplicação.



   X Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR.     136 
 

               Rua Sete de Setembro, 231– Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista/RR.  
                                                                                                                                       Email: resumosnctrr@gmail.com 
 

 

Ocorrências de queimadas no PAD Anauá, município de Rorainópolis, região sul de Roraima 

BARNI1 *, Paulo Eduardo; SOUSA1, Yan Tavares 

1Universidade Estadual de Roraima(UERR), Rodovia BR 174, Campus Rorainópolis, Roraima-Brasil. *paulinpa2007@gmail.com;  
Palavras Chave: Mudança de uso e cobertura da terra, desmatamento, Pastagens, Projetos de Assentamento, Roças. 

INTRODUÇÃO 
Queimadas para a limpeza de pastagens, roças e áreas de 
desmatamento, ainda são as principais ferramentas 
utilizadas por fazendeiros e colonos na Amazonia (e.g., 
Barni et al. 2015). No entanto, esta realidade persiste 
devido ao baixo aporte tecnológico disponivel para os 
produtores nessa região (e.g., Aragão e Shimabukuro 
2010). Embora o Brasil ainda não contabilize as emissões 
de GEE por essas queimadas (Brasil-MCT 2010), é 
esperado que o montante emitido anualmente nesses 
ambientes seja bastante significativo. Em anos de secas 
severas, como em anos de El NIño (e.g., Barni et al. 2015), 
as emissões de GEE por queimadas e incêndios florestais 
são intensificadas. O objetivo principal do estudo foi de 
quantificar a ocorrência de manchas de queimadas em 
classes de uso da terra de lotes agrícolas em estradas 
vicinais do Projeto de Assentamento Dirigido - PAD Anauá, 
no município de Rorainópolis, no período de seca do sul do 
Estado (novembro / 2014 a Abril / 2015. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram percorridos de automóvel 193,8 km (30,9%) do total 
de 627,3 km de estradas vicinais do PAD Anauá (Figura 
1), entre os dias 10/04/2015 a 18/04/2015. A amostragem 
consistiu de observações diretas a partir da visão de 
dentro do veículo de manchas de áreas queimadas. Foram 
marcados em campo (GPS) a localização das 
coordenadas geográficas (Lat/Long) do início da mancha, 
a classe afetada (pastagem, capoeira, pastagem/capoeira, 
roça, desmatamento) e as coordenadas geográficas 
marcando o final da mancha e o seu lado (direito ou 
esquerdo) em relação à estrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Estradas vicinais sorteadas (vermelho) para a 
pesquisa de campo. Na tabela 1 estão entre (parênteses). 
Fonte: Imagens Landsat 8 de 29 de dezembro de 2014.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO                                         
As estradas vicinais mais atingidas por queimadas no PAD 
Anauá foram as vicinais 36 (5) e 06 (7) com média de 2,0 e 
1,8 manchas de queimadas por km linear de estradas, 
respectivamente (Tabela 1). De modo geral, em todas as 
estradas vicinais pesquisadas, o aspecto da maioria das 
pastagens afetadas por queimadas revelou indícios de 
degradação, caracterizados pelo sobre pastejo do gado, 
compactação do solo devido ao pisoteio e pela invasão de 
vegetação em regeneração (pasto sujo). Geralmente a 
capoeira em pé afetada ou atingida pelas queimadas se 
localizavam na borda das pastagens.  

Tabela 1. Sistematização das ocorrências de manchas de 
queimadas nas estradas vicinais do PAD ANAUÁ. 
Comp=Comprimento; P / C= Pastagem / Capoeira. 
Numeral nos parenteses ()= No da Vicinal (Figura 01).  
Vicinal 
 

Comp 
(km) 

Manchas de 
queimadas  

% Manchas / 
km 

Classe 

17 (2) 12 19 8,0 1,6 P / C 

36 (5) 9,4 19 8,0 2,0 P / C 

06 (7) 13 23 9,7 1,8 P / C 

04 (15) 18,7 27 11,4 1,4 P / C 

10 (18) 26,3 26 11,0 1,0 P / C 

01 (10) 27,7 23 9,7 0,9 P / C 

14 (22) 32,1 51 21,5 1,6 P / C 

26 (32) 19,5 19 8,0 1,0 P / C 

13 (25) 16,2 16 6,8 1,0 P / C 

41 (29) 18,9 14 5,9 0,7 P / C 

Total  193,8 237 100 1,2 - 

CONCLUSÕES 
Os ambientes mais afetados pelas queimadas foram 
pastagens (pasto limpo e sujo) seguido de capoeiras 
adjacentes às áreas de pastos. Isto indica que as 
atividades de maior impacto nas queimadas do PAD 
Anauá são a manutenção de pastagens através do corte e 
queima da biomassa das capoeiras que se formam a partir 
da degradação dos pastos. 
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O Cultivo de plantas frutíferas na sede do município de Mucajaí/RR: Clube de Ciências.  
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INTRODUÇÃO 
O PIBID é um Programa do Ministério da Educação, 
gerenciado pela CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), cujo 
objetivo maior é o incentivo à formação de professores 
para a educação básica e a elevação da qualidade da 
escola pública. O programa concede bolsas a alunos de 
licenciatura participantes de projetos de iniciação à 
docência desenvolvida por Instituições de Educação 
Superior (IES) em parceria com escolas de educação 
básica da rede pública de ensino. 
 O objetivo principal deste trabalho é realizar um 
levantamento de plantas frutíferas na sede do município de 
Mucajaí-RR para saber quais os tipos de plantas mais 
cultivadas nessa região.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Após seleção do grupo de estudantes interessados em 
compor o clube de ciências, deu-se início ao projeto 
investigativo que buscava inventariar as plantas frutíferas 
cultivadas nos quintais dos moradores de Mucajaí. 
Os passos de desenvolvimento do projeto são ressaltados 
a seguir. Através de algumas reuniões foi esclarecido aos 
alunos presentes quais as atividades a serem 
desenvolvidas segundo planejado. Durante a pesquisa de 
campo foi necessária a busca de um mapa atual da 
cidade, para que  se pudesse estabelecer um método de 
pesquisa para realizar o levantamento. Nessa etapa 
utilizou-se como ferramenta o Google Earth. O método de 
pesquisa utilizado foi a seleção aleatória dos bairros, 
(Bairro Centro e Bairro dos Estados).Foram selecionadas 
duas casas por rua para saber quantos moradores 
cultivavam plantas frutíferas em casa e, se cultivavam, 
quantas plantas frutíferas possuíam. O total de casas de 
moradores entrevistados foram 10. Todas as casas 
possuíam diversas plantas cultivadas. 
 Para coleta destes dados também foi elaborado um 
pequeno questionário. As perguntas eram objetivas e 
questionavam se o morador possuía plantas em sua casa, 
quais ele cultivava e qual a importância para ele de se 
cultivar tais plantas. Durante as abordagens do 
questionário feito aos moradores registrou-se algumas 
fotos para enriquecimento da pesquisa, fotos estas tiradas 
das plantas frutíferas encontradas nas casas durante a 
pesquisa. Todas as etapas da pesquisa foram 
desenvolvidas nos encontros do grupo no Clube de 
Ciências. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao longo do projeto percebeu-se a falta de interesse 
apresentada pelos alunos pelo fato de muitos estarem 
comprometidos com algumas ofertas de cursos 

profissionalizantes como PRONATEC onde recebem 
remuneração e certificado por cada curso concluído. No 
desenvolvimento do trabalho houve alguns obstáculos, 
onde os mesmos manifestaram falta de participação e 
compromisso, no decorrer do trabalho nos restaram 
apenas duas alunas que permanecem até então conosco. 
O presente trabalho é de grande importância para levar 
aos alunos do Clube de Ciências a proposta de 
investigarem o índice de plantas frutiferas que são 
cultivadas em Mucajaí e conhecerem a importância de não 
só cultivar estas plantas como também preserva-las com o 
intuito de se obter uma melhor qualidade de vida, 
buscando assim conhecer as propriedades vitamínicas dos 
frutos que predominam essa região. 
 

 
Fig. 01 Atividade realizada por meio do Google Maps, com os 
alunos Ramiro, Maria e Rafaela. 
 

 
Fig. 02 Pesquisa de campo realizada nos Bairros Centro e Bairro 
dos Estados, das plantas frutíferas: coqueiro, laranjeira, 
cupuaçuzeiro. 
CONCLUSÕES 
O clube de Ciências de maneira geral é de grande 
importância para as escolas públicas, pois ele vem 
contribuir como agente de transformação nessas escolas, 
permitindo aos alunos a formação de cidadãos 
conscientes, que tendem a mudar de postura frente a 
aprendizagem, tornando-se mais críticos, participativos e 
extremamente curiosos. Esse trabalho em conjunto, entre 
alunos e os bolsistas do PIBID, fazem dos mesmos, seres 
com responsabilidades e mostra a importância do trabalho 
em equipe. 
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O designer nos artesanatos do empreendimento econômico solidário de Boa Vista Roraima: 
um olhar sobre à Agremiação Folclórica Feras do Amazonas¹ 
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INTRODUÇÃO 
O ser humano vive numa busca constante de 
desenvolvimento, pois este é o fator primordial para o 
alcance de quaisquer que seja o objetivo por ele escolhido. 
Nesta perspectiva surge a tecnologia, com o poder de 
contribuir grandiosamente para este fim. Contudo, a 
contribuição do homem ainda se mostra fundamental, seja 
por meio da sua cultura, conhecimento científico ou até 
mesmo do saber popular. O designer, por sua vez, vem a 
ser uma construção desse meio, podendo ser 
transformado em produto, seja no contexto manual ou 
tecnológico e todo esse potencial transformador pode vir a 
ser comercializado coletivamente, transformando-se em 
geração de renda.  
Nesse sentido, surgiu o Empreendimento Econômico 
Solidário (EES) denominado Agremiação Folclórica de 
Danças Feras do Amazonas, que desenvolve atividades de 
comercialização, artesanato, confecção, dança e 
reciclagem, dentro dos princípios da Economia Solidária. 
O objetivo da ITCPES/UFRR é dotar o grupo de condições 
adequadas de sustentabilidade e promover o 
fortalecimento e autonomia dos seus empreendimentos. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
 
O aspecto metodológico aplicado na construção deste 
objeto de pesquisa foi a pesquisa qualitativa, que para 
Neves (1996, p. 2) “buscam visualizar o contexto e se 
possível, ter uma integração empática com o processo 
objeto de estudo que implique melhor na compreensão do 
fenômeno”.  
Para tanto, se fez necessário a definição dos conteúdos, 
levantamento do referencial teórico, além da observação 
no trabalho desenvolvido pelo Empreendimento 
Econômico Solidário Agremiação Folclórica de Danças 
Feras do Amazonas.  
A pesquisa foi realizada a partir de visitas ao 
empreendimento. A amostra foi constituída por vinte e dois 
participantes. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
De acordo com Lima et al (2014, p. s/n) “A informalidade 
no comercio é um fenômeno de grande relevância no 
Brasil notadamente a partir da década de 90 com a 
desarticulação do trabalho assalariado e o aumento 
intensivo dos segmentos ocupacionais não assalariados”. 
Neste cenário, a atividade artesanal ainda é informal e 
complementar. Assim, as incubadoras de economia 
solidária tem um papel importante, visando assessorar os 
grupos que trabalham com essa finalidade, buscando que 

estes adquiram autonomia, em busca de que desta forma 
eles garantam maior renda. 
De acordo com Bezerra e Paiva (2012, p. s/n) o artesanato 
Roraimense “apresenta clara diversidade de tipologias, 
técnicas, formas de produção, organização e tecnologias 
sociais”. O EES Feras do Amazonas, por sua vez, 
desenvolve o seu trabalho diante de práticas e ações 
regidas pelos princípios da economia solidária, tais como: 
cooperação, autogestão, viabilidade econômica, 
solidariedade e identidade cultural.  
O artesanato produzido pelo grupo concerne em roupas 
para danças artístico culturais, brincos, produtos com 
materiais recicláveis, dentre outros.  
Com os cursos que são oferecidos aos empreendimentos, 
é desenvolvido o olhar criativo e aguçado a vontade de 
aprimorar os trabalhos, buscando a inovação e 
aumentando o potencial de vendas.  
Barbosa da Silva (2007) afirma que “a predominância da 
exclusão social no artesanato favorece a busca dos 
artesãos por outras atividades, para complementar a renda 
familiar”, mostrando assim que a desvalorização leva as 
famílias a buscarem outras fontes de renda e o artesanato 
ser usado apenas como complemento. 
 
CONCLUSÕES 
 
De acordo com o que foi exposto, percebe-se que o 
designer contribuem para uma nova ótica diante do 
artesanato, projetando um produto diferenciado e 
fortalecendo a venda do mesmo, além de ser uma fonte de 
renda essencial para o (EES).  A potencialidade 
associativa do (EES) merece destaque, pelo fortalecimento 
na cadeia organizacional para a produção do trabalho. 
Entretanto, ainda há necessidade de intensificar os 
trabalhos por meio de intervenções externas que podem 
ser adquiridas com as parcerias já existentes, com a 
realização de oficinas de diferentes temas e com incentivo 
contínuo dos associados obterem cada vez mais o caráter 
participativo.  
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O ensino problematizador, a simulação computacional no ensino de Física 
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INTRODUÇÃO 
No presente trabalho é apresentado um estudo de caso 
como proposta e justificativa para dar início à dissertação 
de mestrado do programa de mestrado da Universidade 
Estadual de Roraima, nela é abordado o papel da 
simulação computacional aliada ao método de ensino 
problematizador como ferramenta facilitadora para o 
ensino de Física, mais especificamente o ensino de Física 
Nuclear. Como teoria de aprendizagem norteadora, foi 
utilizada a teoria das ações mentais de Galperin, visando 
verificar as etapas, motivacional, materializada e verbal 
externa, com pequenos indícios das etapas restante, 
aplicando a metodologia descrita em uma turma de 
licenciatura de Física do último período do turno noturno, 
visando avaliar se a metodologia exposta traz eficácia ao 
processo de ensino aprendizagem.  

MATERIAL E MÉTODOS 
O plano de ação do estudo foi dividido em três momentos 
de ação, sendo eles, diagnóstico, teoria estudada e analise 
dos resultados. A população estudada é de nove alunos, 
sendo oito homens e uma mulher, do ultimo semestre do 
curso de licenciatura em Física da UERR. Dividido em três 
momentos, serão apresentadas aos alunos três 
simulações de diferentes conteúdos referentes a disciplina 
de física moderna, da turma do 8 semestre do curso de 
licenciatura em física da Universidade Estadual de 
Roraima, UERR, todas elas sempre abordando em caráter 
exploratório, experimental, fenomenológico e por fim 
visando a perspectiva da resolução de problemas, sempre 
abordando conteúdos já explicados pelo professor 
estagiário, autor do presente estudo, que fará uso da teoria 
de aprendizagem de Galperin onde, as etapas das ações 
mentais são. Etapa 0: Motivacional, explicita o uso da 
experimentação e resolução de problema no cotidiano do 
discente; Etapa 1: Elaboração da Base Orientadora da 
Ação (BOA), planejamento escolhido pelo docente; Etapa 
2: Formação da ação em forma material ou materializada, 
simulação, questionário, e avaliação formativa; Etapa 3: 
Formação da ação verbal externa, oralização, ou seja o 
discente explicitará por meio de seminários os resultados e 
conclusões que os discentes obtiveram com o auxílio das 
simulações; as etapas 4 e 5 não serão testadas devido a 
falta de tempo para a apresentação do estudo o que pode 
ser avaliado em uma futura pesquisa. As simulações 
computacionais abordaram os seguintes assuntos, reação 
em cadeia, meia vida e fissão nuclear, nelas serão levadas 
em consideração aspectos qualitativos e quantitativos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foi relatado no momento do diagnóstico pelos próprios 
alunos a motivação dos mesmos por serem participantes 
na construção, ou seja, eles notaram a preocupação do 
docente em diagnosticar suas falhas, e assim trabalhar em 
cima delas o que demonstra certa motivação e por fim a 
etapa inicial E0 de Galperin e (TALIZINA, 1994). 
Na aplicação da situação problemas foi verificado que 
houve apreensão para entender que material seria 
utilizado e como utiliza-lo, a ausência do livro os deixou 
assustados e muitas vezes desanimados, pois 

argumentavam como saber algo sem ler, o que mostra o 
costume da não participação na construção do 
conhecimento, ou seja, recebem o conhecimento pronto, 
preparado, ou como é dito muitas vezes “mastigado” pelos 
docentes, dois alunos do total de nove, não fizeram 
nenhuma tentativa, pois aparentavam estremo cansaço e 
acima de tudo certo desinteresse, porém os outros a 
ficaram animados e acima de tudo extremamente 
participativos em especial ao usarem papel e caneta para 
demonstrar e escrever suas hipóteses, o papel e caneta, 
não é meramente um habito, mas sim um conforto para a 
formulação de ideias demonstra então que não perde 
nunca sua necessidade. Em todas as situações problemas 
verificou-se que a toda dificuldade eles recorriam ao 
software para recomeçar a construção da ideia para tentar 
chegar a um resultado, o que caracteriza a efetividade do 
processo cíclico da BOA nas sub etapas D4 e D5, o 
professor apenas organizava as ideias que os alunos 
geravam pelo uso do software, todos faziam questão de 
escrever em suas anotações particulares suas conclusões 
e não palavras ditadas por um docente. 

CONCLUSÕES 
A metodologia relatada demonstra maior efetividade para 
tratar conteúdos que exijam menos calculo, não requer 
grande tempo ou planejamento, pois os simuladores já 
estão prontos e podem ser alterados com facilidade, 
podem ser utilizados em maquinas (hardwares) de várias 
configurações, sem mencionar o fato, de uso até de 
celulares já que atualmente existem celulares, em sua 
maioria os equipamentos s capazes de executar applet, 
justamente o caso do simulador estudado. A simulação é 
capaz, de atingir níveis de conteúdos complexos de serem 
trabalhos experimentalmente tais como a física nuclear 
entre tantas outras, o baixo custo da metodologia de 
trabalho é devido ao fato do programa ser gratuito, 
podendo ser alterado e registrado, gerando aos usuários 
que efetuaram o registro uma criação própria que pode ser 
utilizado com usuários de todo mundo. Por fim se faz 
mister a necessidade de levar as instituições pequenas e 
com poucos recursos essa ferramenta educacional, 
utilizada como forma de construção de conhecimento, 
porém se faz necessário o treinamento de professores 
capazes de utiliza-las da maneira correta.Pode-se deixar 
claro que o estudo feito tentou realizar as etapas das 
ações mentais de Galperin com uso do ensino 
problematizador auxiliado por simulações computacionais, 
porém devido a falta de tempo, ou seja, o pouco tempo 
para a realização da pesquisa seria necessário ter mais 
tempo para terminar o estudo até a ultima etapa das ações 
mentais de Galperin.  
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O ensino problematizador e a experimentação no ensino de Física 
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INTRODUÇÃO 
Em uma escola de rede particular foi proposta uma 
metodologia alternativa com o enfoque na resolução de 
situações problemas que haja o envolvimento de 
fenômenos físicos. Ao fazer uma análise através de uma 
revisão bibliográfica a respeito de métodos de resolução 
de problemas não foi observado o uso de experimentação 
em física para que houvesse uma aprendizagem 
significativa na resolução de problemas com o uso da 
experimentação no ensino de Física. Assim a presente 
pesquisa tem como objetivo analisar o estudo de caso da 
metodologia citada acima sem levar em consideração 
nenhuma teoria de aprendizagem. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A problematização se passou em duas turmas da oitava 
série do ensino fundamental, duas turmas da primeira 
série do ensino médio e duas turmas da segunda série 
também do mesmo segmento. A metodologia para a 
execução dos experimentos e avaliação foi a mesma para 
todas as seis turmas do estudo. Os alunos foram divididos 
em dois grupos, em cada grupo, foi dado um kit com vários 
materiais uteis e inúteis à experiência para criar nos 
discentes, dúvidas em quais materiais utilizarem, já que a 
ideia do experimento é obviamente a experimentação, 
assim os estudantes poderiam usar e tentar vários 
modelos experimentais para que ao fim tirar conclusões 
por deduções e observações dos modelos criados. A 
experimentação privilegia o ato de testar e descobrir, a 
descoberta por si faz do aluno um agente ativo no 
processo de ensino aprendizagem assim construí com 
total independência o saber e desta maneira fica mais fácil 
evidenciar a generalização do fenômeno além do fato da 
necessidade da oralização entre os estudantes o que 
facilita a socialização e acima de tudo a padronização do 
saber. Foi pedido aos discentes que resolvessem o de 
forma criativa e com o auxílio se possível dos materiais 
disponíveis dentro do kit, porém se houvesse algo 
diferente do kit, disponível no meio ambiente (escola) que 
pudessem usar e não alterasse a estrutura física do 
experimento seria autorizado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados e conclusões foram obtidos através da 
gravação do momento em que os alunos se deparam com 
a situação problema e logo após a explicação do docente 
sobre o que eles deveriam fazer. A turma A em questão 
viu com pouca dificuldade o desafio da situação problema, 
pois após ter sido entregue o kit de experimento, teve uma 
atitude bem comum, os dois grupo separados entre si, 
começam a verificar a utilidade de cada um dos itens e 
começam a juntar ideias dos integrantes para que 
houvesse uma solução rápida e de baixo custo, porém 
primeiramente os alunos começaram a desenhar a 
situação problema, ou seja, montar um esboço de como 
seria o arranjo experimental comentado na situação, e 
alguns relatam que fica mais fácil a visualização e um 
outro grupo pede ao professor um pincel hidrográfico para 
desenhar no quadro a mesma situação descrita na 
situação. 

Após os grupos analisarem os instrumentos e montado em 
suas mentes, papel e quadro, eles começam a repassar as 
informações para os demais que ainda não tinham 
entendido o que o problema havia dito, isso demonstra que 
primeiro passo dos discentes foi a visualização mental do 
arranjo experimental e que a ajuda e interação entre eles 
foi primordial para a tentativa da resolução do problema, e 
acima de tudo que após o esquema mental ter sido feito, a 
verbalização foi a ferramenta principal para que pudessem 
repassar a informação, ou seja, a verbalização foi 
diagnosticada nesse principio. Para registrar esse avanço 
foi cobrado na prova bimestral as características e 
descrições do fenômeno de reflexão estudado, e todos os 
alunos descreviam o fenômeno, cada um a sua maneira, 
porém todos sem exceção citando a experiência vivida, na 
avaliação bimestral citada foram cobrados os conceitos de 
reflexão, princípios de óptica geométrica e formação de 
imagens em espelhos planos. O experimento demonstrou 
que ao tentar formar as imagens na vitrine os alunos 
conseguiram perceber as características do espelho plano, 
como a imagem invertida e todas as outras características 
da imagem, toda essa observação é vista no resultado das 
médias dos alunos que nos bimestres anteriores não 
obtiveram um resultado tão alto, onde não foi usado a 
metodologia anterior. 

CONCLUSÕES 
O fator de competição, a rivalidade sadia, a descontração, 
o ambiente sem pressão o excesso de fórmulas e 
números sem utilidade e acima de tudo a emoção de 
vivenciar e produzir suas próprias soluções através da 
experimentação é que os alunos podem ver a necessidade 
a importância e sentir o conhecimento o processo de 
ensino aprendizagem em suas mãos, a criação parte por 
conta dele e não é apenas uma memorização de 
exercícios. O tempo foi um problema, pois para essa 
atividade um tempo de 50 minutos foi totalmente utilizado, 
nas turmas das oitaves séries do ensino fundamental onde 
o experimento foi para eles algo desafiador e por não 
possuírem conhecimento prévio algum se tornou algo de 
grande complexidade, pois necessitavam fazer sem saber 
todos os passos listados anteriormente para facilitar a 
compreensão do problema. Após o exposto acima foi 
relatado os aspectos positivos e negativos concernentes 
ao uso da metodologia de ensino da experimentação e a 
prática aliada a teoria, foi demonstrado que a pressão da 
organização e da formalidade do ensino são pontos que 
interferem no processo de ensino aprendizagem, que o 
uso de fórmulas e “macetes” servem apenas para 
demonstração de um ensino que visa apenas a passagem 
no vestibular. Essa fase da vida do estudante não agrega a 
sua vida nenhum sentido, deixando de lado tudo o que a 
Lei de Diretrizes e Bases preza e por que não dizer sobre o 
PCN que preza acima de tudo pelo o ensino de física 
transformador e útil e que acima de tudo preza pelo 
desenvolvimento do país, visando uma qualidade de vida 
melhor através da educação, quesito importante para a 
solução de problemas cotidianos seja qual esfera for, seja 
em situações matemáticas ou físicas.  
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O estudo da solubilidade das substâncias com alunos do 2º ano do Ensino Médio da Escola 
Estadual Carlo Casadio, Boa Vista/RR. 
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INTRODUÇÃO 
A busca por novas metodologias na área de Química para 
o Ensino Médio é fundamental tendo em vista a dificuldade 
que os alunos enfrentam no processo de aprendizagem 
dos conteúdos. Qualquer que seja a concepção 
metodológica a serem seguidos, os saberes desenvolvidos 
no ensino de Química deve ser fundamentados em 
estratégias problematizadoras, desafiadoras e 
estimuladoras da curiosidade e criatividade, de forma a 
conduzir os estudantes à construção do saber científico e  
à compreensão de que esta ciência permeia sua vida, 
estando presente nos fenômenos mais simples do seu 
cotidiano (ASTOLFI, DEVELAY, 1995; LIMA, 2012). Neste 
contexto, este trabalho teve como objetivo aplicar uma 
experimentação problematizadora no estudo da 
solubilidade de substâncias presentes no cotidiano dos 
alunos do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual 
Carlo Ca sadio, como parte das ações do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID – 
Química Boa Vista/UERR. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foi planejado um roteiro e realizados experimentos sobre 
solubilidade e sistemas homogêneo e heterogêneo 
(RODRIGUES, 2015) com uma turma do 2º ano do ensino 
médio da Escola Estadual Carlo Casadio. A aula prática foi 
realizada no segundo bimestre de 2015 com 
acompanhamento da supervisora do Subprojeto Química 
Boa Vista/UERR. Foram utilizados 4 tubos de ensaio, 
suporte para tubos e materiais do cotidiano dos alunos, 
tais como: detergente, óleo de soja, água, glicerina e 
corante alimentício. Ao tubo de ensaio 1, foi adicionado 
aproximadamente 1,0 mL de óleo de soja e em seguida, 
aproximadamente 1,0 mL de água. No tubo de ensaio 2, 
adicionou-se aproximadamente 1,0 mL de glicerina e em 
seguida aproximadamente 1,0 mL de água. No tubo de 
ensaio 3, adicionou-se 1,0 mL de água ao tubo de ensaio e 
uma gota de corante. Agitou-se e aproximadamente, 1 mL 
de glicerina foram adicionados. No tubo 4, adicionou-se 
aproximadamente 1,0 mL de glicerina e 1,0 mL de água. 
Em seguida, com auxílio de um conta-gotas, adicionionou-
se 1 gota de corante. Após realizadas as misturas os tubos 
foram agitados, exceto o tubo 4. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os alunos utilizaram o roteiro para facilitar o 
desenvolvimento de toda aula experimental no que tange à 
observação, questionamentos do porquê de cada 
procedimento e argumentação quanto aos resultados 
obtidos.  Ao adicionar água ao óleo, houve a formação de 
um sistema com duas fases (água e óleo). Neste caso foi 
possível explorar a densidade das substâncias envolvidas, 
relacionando a solubilidade de cada substância à 

polaridade. Foi discutido ainda o porquê da água não ser 
considerada um solvente universal.  Os próprios alunos 
começaram a levantar hipóteses e a formar seus próprios 
conceitos sobre solubilidade. Assim, foi dado suporte para 
que os alunos compreendessem a imiscibilidade que, 
neste caso, é o que ocorre entre as duas fases observadas 
no sistema. Foi enfatizado que o óleo é uma substância 
apolar e com interações do tipo dipolo-induzido 
instantâneo e a água é uma substância polar, com 
interações do tipo ligação de hidrogênio. No tubo de ensaio 
2 os alunos observaram inicialmente um sistema 
heterogêneo, mas após agitação percebeu-se que a água 
e a glicerina são miscíveis. Foram discutidas o papel da 
agitação e a interações do tipo ligação de hidrogênio das 
moléculas da glicerina e água. Os alunos puderam concluir 
que essa nova Interação é favorável à miscibilidade. No 
tudo de ensaio 3 os alunos puderam observar um sistema 
trifásico com três camadas de líquidos diferentes (água, 
óleo e glicerina). Ao agitar o sistema, a água e a glicerina 
se miscibilizaram, mas o óleo não. Ao adicionar detergente 
ao sistema os alunos atentos observaram que 
aparentemente a formação de um sistema homogêneo, 
pois o detergente é uma substância chamada anfifílica 
(estrutura polar e apolar). Assim, o detergente é capaz de 
interagir com a água e a glicerina que são polares e 
também com o óleo que é apolar.  
Diante dos resultados obtidos a partir dos experimentos, 
os alunos puderam perceber a importância da Química 
como ciência. Além disso, observou-se que os alunos 
mostraram-se muitos satisfeitos com a nova forma de 
aprendizagem, pois todos anotaram atentamente suas 
observações e conseguiram correlacionar diversos 
aspectos com a teoria sobre solubilidade abordada em 
sala de aula. 
 
CONCLUSÕES 
O uso da experimentação no estudo da solubilidade é uma 
ferramenta capaz de estimular a curiosidade, ampliar os 
conhecimentos a partir do cotidiano dos alunos e a 
contextualização em sala de aula, bem como melhorar o 
processo ensino aprendizagem na disciplina de Química.  
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INTRODUÇÃO 
Ao iniciar a 1ª série do Ensino Médio, os estudantes pouco 
conhecem a disciplina de química e muito menos sua 
história. Devido a essa falta de conhecimento, existe a 
necessidade de apresentar aos estudantes oriundos do 9º 
ano do Ensino Fundamental, a História da Química desde 
o seu surgimento até os dias atuais. A Teoria da 
Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel 
apresenta essa fase como organização preliminar da 
estrutura cognitiva do estudante, pois os mesmos já têm 
uma noção do que é a química no seu cotidiano, porem 
não estão relacionando-a aos conceitos escolares. Estes 
organizadores devem não só ser mais inclusivos, abstratos 
e gerais do que o material de aprendizagem que 
precedem, como também devem levar em consideração 
as ideias relevantes, existentes na estrutura cognitiva do 
aprendiz (subsunçores), de modo que eles próprios sejam 
passíveis de aprendizagem e possam também mobilizar 
explicitamente todo o conceito relevante (AUSUBEL, 
NOVAK e HANESIAN, 1978). Nos dias de hoje, as mais 
diversas informações estão disponíveis na rede mundial de 
computadores, no entanto cabe ao professor filtrar estes 
vídeos e documentários, que podem ser ferramentas 
pedagógicas importantes para que consigam tornar suas 
aulas mais atrativas e interessantes. Neste contexto, 
apresentar informações sobre a evolução da Alquimia até 
a Química Moderna pode ser relevante na construção dos 
conhecimentos, possibilitando os estudantes um maior 
conhecimento sobre a História da humanidade e, 
consequentemente, um melhor entendimento sobre a 
disciplina de química. 

MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual Antônio 
Carlos da Silva Natalino, com uma turma da 1ª série do 
Ensino Médio, em Boa Vista-RR, apresentadas aos 30 
estudantes em forma de oficinas, dividida em 3 etapas. A 
primeira foi realizada com o auxílio de um texto com 
informações e explicações sobre o assunto Alquimia. 
Como forma de obter informações sobre os 
conhecimentos prévios dos estudantes, após a leitura, os 
estudantes foram incentivados ao debater sobre o tema 
lido. Neste debate, o assunto foi relacionado ao cotidiano 
de cada um, as explicações, perguntas e dúvidas foram 
esclarecidas. Na segunda etapa, foi inserida na 
metodologia as TICs, através de vídeos/documentários da 
série ¨Mundos Invisíveis¨ com os títulos: “A origem dos 
alquimistas” e “A descoberta dos antibióticos.” . 
Finalizando as oficinas, um questionário com 06 perguntas 
abertas foi aplicado com o intuito de obter informações 
sobre os conhecimentos adquiridos dos estudantes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No primeiro dia de oficina, os estudantes estavam 
apáticos, porém, após a leitura, foram estimulados a 
participarem de um debate com pergunta relacionadas a 
química inserida no cotidiano. Alguns participaram de 
forma efetiva dando respostas de que a química está 
presente na fabricação de cosméticos, medicamentos, 
bomba nuclear, gasolina, entre outros. Os estudantes 
pouco sabiam sobre o tema alquimia e disseram que era 
bruxaria, feitiçaria e alguém disse: “pedra filosofal, Harry 
Potter e a pedra filosofal”. Na segunda etapa, após a 
exibição de um documentário “A origem dos alquimistas” e 
“A descoberta dos antibióticos”, os estudantes 
comentaram que não sabiam que a química teve início 
dessa maneira, e que gostaram dessa metodologia de 
ensino. A terceira etapa foi a de avaliação, onde se aplicou 
um questionário com 06 perguntas abertas. De acordo 
com os dados obtidos do questionário As oficinas com a 
utilização das TICs, chamaram a atenção dos estudantes, 
contribuindo para aumentar o interesse, pois estão sendo 
apresentados a disciplina química e existe a necessidade 
de conhecer um pouco dessa história tão importantes para 
humanidade.  
 
CONCLUSÕES 
Os resultados desta pesquisa evidenciaram a importância 
de adotar novas metodologias no ensino de química, bem 
como inserir os estudantes ao mundo da química mesmo 
antes de iniciarem o ensino médio, que pouco conheciam 
sobre a alquimia e conceitos químicos. As oficinas 
utilizando vídeos e documentários se mostraram 
interessantes e permitiram a participação dos estudantes, 
criando subsunçores sólidos para que o novo material de 
aprendizagem seja ancorado de forma não arbitrária e não 
literal. 

AGRADECIMENTOS 
A professoras Ivanise Maria Rizzati e Régia Chacon 
Pessoa de Lima pela confiança e apoio durante a 
pesquisa. 
___________________ 
AUSUBEL, D.P. NOVAK J.D e HANESIAN. Psicologia Educacional. 1º edição-
1978. Editora Interamericana.  
Série Mundos Invisíveis, exibido pela rede globo no programa “Fantástico”. A 
origem dos alquimista disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=oR4vKvXUl9A. Acessado em 9/12/14 às 
14:02hs 
Série Mundos Invisíveis, exibido pela rede globo no programa “Fantástico”. A 
descoberta dos antibióticos. Disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=8LEWGcBBE2c. Acessado em 9/12/14 às 
14:20hs 



   X Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR.     143 
 

               Rua Sete de Setembro, 231– Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista/RR.  
                                                                                                                                       Email: resumosnctrr@gmail.com 

 

O jogo de tabuleiro como ferramenta para a retenção de conceitos tafonômicos em um 
curso de formação de professores. 

 
OLIVA1*, Daisy Alves; MARQUES-DE-SOUZA2, Juliane. 

1 Graduanda da Universidade Estadual de Roraima e 2 Prof. Da Universidade Estadual de Roraima.  

daisy_oliva@hotmail.com; Juliane.marques.souza@gmail.com 
 
Palavras Chave: Jogo de tabuleiro, Tafonomia, Ensino-Aprendizagem. 
 
 
INTRODUÇÃO 
O conteúdo de paleontologia é por muitas vezes 
negligenciado na educação básica, pois os docentes que 
ministram as disciplinas que possuem tal conteúdo não 
têm o seu domínio e, por insegurança talvez, acabam não 
trabalhando esse conhecimento. Pensando nisso, novas 
ferramentas de ensino vêm sendo estudadas para auxiliar 
na formação desses professores e incentiva-los a usar 
essas novas ferramentas em sala de aula, pois elas 
podem ajudar no processo de ensino-aprendizagem. 
Nessa perspectiva, o jogo de tabuleiro vem para contribuir 
com esse processo, pois os jogos têm a capacidade de 
estimular os educandos, dinamizando o processo de 
ensino e, por fim, provocando uma aprendizagem 
significativa dos conteúdos (Sobral & Siqueira, 2007). Os 
professores, nessa perspectiva, podem trabalhar os 
conteúdos específicos da disciplina e assim facilitar à 
aquisição de conceitos referente ao conteúdo ministrado. 
O presente trabalho teve, portanto, como objetivo verificar 
como jogo de tabuleiro, inspirado na dinâmica do jogo O 
Detetive, pode ajudar na aquisição dos conceitos de 
tafonomia. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho teve abordagem qualitativa e foi desenvolvido 
com 13 alunos do Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas da Universidade Estadual de Roraima (UERR), 
núcleo Mucajaí, na disciplina de paleontologia, ofertada no 
semestre 2015.1. A coleta e análise de dados seguiram os 
seguintes passos metodológicos: i) aplicação da 
ferramenta de mapas conceituais para compreensão do 
que os estudantes já sabem ii) elaboração do jogo iii) 
aplicação do jogo e gravação em áudio das conversas e iv) 
nova aplicação do mapa conceitual para verificação dos 
conceitos adquiridos e da relação estabelecida entre 
conceitos. A análise dos mapas conceituais seguiu a 
proposta de Novak (1984) e as conversas de 
aprendizagem foram categorizadas segundo Allen (2002) 
em conversas perceptivas, estratégicas, afetivas, 
conceituais e conectivas, bem como em suas subdivisões. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados da análise do primeiro mapa conceitual 
aplicado indicaram uma dificuldade inicial em relacionar os 
conceitos próprios da tafonomia, apresentando certa 
confusão e a ausência de lógica na relação dos conceitos. 
Por outro lado, durante a aplicação do jogo as conversas 
estabelecidas permitiram verificar o quanto a ferramenta 
foi capaz de estimular o avanço na aplicação lógica destes 
conceitos tafonômicos, sendo ela necessária para a 

resolução do mistério proposto (Gráfico 1). Observou-se, 
com o decorrer das jogadas, um acréscimo dos critérios 
utilizados para obtenção de dados, evidenciado pelo 
aumento das conversas conectivas. Acredita-se que há 
uma tendência no aumento contínuo das conversas 
conectivas com novos eventos de aplicação do jogo, pois 
dificuldades do entendimento das regras do jogo tendem a 
desaparecer.  
Assim quando ocorreu uma nova aplicação do mapa 
conceitual, observou-se que a maioria dos alunos teve 

mais facilidade em relacionar os conceitos tafonomicos 
estudados.  
Gráfico 1: O gráfico mostra a frequência das conversas 
geradas pelo jogo em duas etapas. 
 
CONCLUSÕES 
A partir desses resultados podemos observar que o jogo 
de tabuleiro teve um bom resultado, quando pensamos na 
aquisição de conceitos tafonomicos. Pois após o jogo os 
alunos tiveram mais facilidade de associar os conceitos. 
Vale salientar que os jogos despertam a curiosidade e 
promovem uma melhor aprendizagem do conteúdo. Dessa 
forma parece válida a introdução de ferramentas de ensino 
dinâmicas e diferenciadas que possam ser utilizadas por 
esses futuros professores em suas práticas docentes.  
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho discute o movimento social LGBT, 
destacando a organização do grupo DiseRRsidade em Boa 
Vista-RR. Trata-se sobre a questão da homofobia e a 
discriminação sofrida pelos LGBTs, na perspectiva de 
identificar o campo de atuação do Serviço Social nessa 
expressão da questão social, que se fundamenta na 
defesa intransigente dos direitos sociais, da liberdade e da 
emancipação humana. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho “O Movimento Social LGBT e o grupo 
DiveRRsidade em Boa Vista/RR” foi desenvolvido na 
disciplina “Classes e Movimentos Sociais”, do Curso de 
Serviço Social da UERR, através de pesquisa bibliográfica 
e empírica, com o objetivo de aprofundamento teórico e 
conhecimento da realidade vivenciada local. A pesquisa de 
campo baseou-se na técnica de entrevista e observação. A 
entrevista foi realizada a partir de roteiro prévio, elaborado 
com o objetivo de conhecer a atuação do movimento 
LGBT em Roraima e sua relação com o Serviço Social. A 
partir dos resultados obtidos com o levantamento 
bibliográfico e empírico elaborou-se um relatório, que 
resultou na sistematização deste resumo.   
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O Movimento Social LGBT no Brasil (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Transgêneros e Travestis) atinge formas mais 
organizadas entre os anos 1980 e 1990, com o objetivo de 
defender a humanização, valorização e o bem-estar dessa 
população, vítima do preconceito e discriminação da 
sociedade e carente de atenção política por parte do 
Estado. Em 1980 ocorreu o primeiro Encontro Brasileiro de 
Grupos Homossexuais, que mobilizou na rua quase mil 
pessoas, homossexuais, negros, feministas e travestis, 
contra a onda de repressão policial, marcando o dia 13 de 
junho como o Dia Nacional da Luta Homossexual. Em Boa 
Vista – RR um dos segmentos desse movimento social é a 
Associação Roraimense Pela Diversidade Sexual: Grupo 
DiveRRsidade. Este grupo foi fundado oficialmente em 27 
de julho de 2003, com os objetivos de lutar pela: a) 
promoção da cidadania e contra qualquer forma de 
preconceito e discriminação contra gays, bissexuais, 
lésbicas, travestis e transexuais, nos planos jurídico, 
social, político, religioso, cultural e⁄ou econômico; b) 
promoção de políticas, que garantam a igualdade de 
direitos e oportunidades a todos os indivíduos e grupos 
sociais. A emergência do Grupo DiveRRsidade remonta o 
ano de 2002, quando ativistas realizaram uma caminhada 
em homenagem ao Dia da luta homossexual. Essa 
manifestação evidenciou a necessidade de articular a luta 
pelos direitos LGBT junto ao poder público, visando 
garantir políticas públicas à população LGBT de Roraima. 
Atualmente este movimento tem 12 anos de fundação, 

com sede no prédio do Palácio do Sindicato na Avenida 
Ville Roy em Boa Vista- RR. O funcionamento do Grupo 
DiveRRsidade se dá através de atividades voluntárias e 
militante, pois a organização não tem recursos próprios. 
Os militantes e ativistas contribuem no exercido do 
controle social nas áreas de educação, segurança pública, 
ou quaisquer outros espaços que visam o combate à 
homofobia e ao preconceito. A ideologia do movimento se 
pauta em construir uma sociedade sem preconceito, que 
respeite a opção ou orientação sexual de qualquer pessoa. 
A parada do orgulho LGBT que acontece anualmente em 
todo o Brasil, representa um espaço para a defesa de 
direitos negados, entre os quais: o nome social, o direito a 
constituição familiar, à saúde integral para a população de 
gays, travestis, lésbicas, para que essa comunidade possa 
ser atendida num posto de saúde de forma humanizada. 
Entre as conquistas da luta LGBT no estado de Roraima o 
grupo DiveRRsidade aponta como importante: 1) a 
realização anual da parada do orgulho LGBT, que 
acontece no mês de setembro, na Praça das águas (Boa 
Vista/RR); 2) o fato de no estado de Roraima já ter 
ocorrido a legalização do contrato de união de pessoas do 
mesmo sexo; 3) a conquista do direito ao nome social para 
travestis e transexuais em 2010; 4) a garantia do direito de 
uma transexual em mudar o nome no RG; 5) a 
participação em conferências das políticas sociais;  6) o 
fato de Roraima ter sido o primeiro estado a realizar a 
terceira Conferência Estadual, assim como os 15 
municípios do estado; 7) a criação, em 2013, do Conselho 
Estadual de Combate à Homofobia; etc. 
 
CONCLUSÕES 

O movimento LGBT, aos “olhos da sociedade” é observado 
como se fosse constituído de pessoas doentes, com 
alguma anomalia. Mas notou-se através desse estudo que 
através da luta política o movimento tem conquistado 
direitos. Assim, considera-se que é necessário quebrar o 
preconceito e disseminar a mensagem de respeito à 
comunidade LGBT. 
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INTRODUÇÃO 
As permanentes mudanças no paradigma do ensino 
superior do Turismo no Brasil procuram acompanhar o 
compasso dos desafios que a atividade engendra 
(ANDRADE, 1998). Cada vez mais o mercado e os 
públicos buscam produtos turísticos estruturados, baratos 
e que ofertam uma significativa experiência ao seu 
visitante (ANSARAH, 1999). Nesse sentido, o ensino do 
turismo no Brasil, sobretudo no estado de Roraima, 
precisa acompanhar esses novos cenários, aliando essa 
perspectiva ao contexto regional, de sua cultura, sua 
infraestrutura e seus gargalos (ARBACHE, 2001), 
buscando um novo viés para o turismo na amazônia do 
extremo norte. Com base no exposto, o objetivo deste 
trabalho consiste em analisar os contextos da formação 
superior do bacharel em turismo da Universidade Estadual 
de Roraima, seus paradigmas e perspectivas de atuação 
no Estado de Roraima a partir do atual Plano Pedagógico 
do Curso, cuja atualização se deu no ano de 2014. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
No que concerne à metodologia, o presente trabalho é 
fruto de um estudo comparativo (GIL, 1991) entre a versão 
2010 e a versão 2014 do referido PPC. Foram analisados 
os aspectos didáticos, pedagógicos, metodológicos, 
epistemológicos e a disponibilidade do quadro docente do 
curso desde sua criação até a atualidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na ocasião de sua iniciação, e posterior revisão, o Curso 
de Bacharelado em Turismo da UERR foi proposto com 
uma forte ênfase voltada para o ecoturismo, sendo este 
erigido graças à vocação natural encontrada no Estado de 
Roraima, proporcionando os elementos necessários ao 
fortalecimento do contexto turístico regional, bem como 
contribuir com as condições necessárias ao 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental do estado. 
Tal tomada de decisão propiciou uma maior reflexividade 
dos contextos que se referem ao meio ambiente e seu 
aproveitamento pelo turismo de forma multi, pluri, inter e 
transdisciplinar. No entanto, áreas e setores produtivos 
(tidos como estratégicos ao desenvolvimento regional do 
Estado de Roraima) não vieram a ser contempladas nos 
últimos planos, a exemplo dos segmentos de eventos, 
hospitalidade, transportes e empreendedorismo (no que 
tange ao mercado) e ainda nas áreas de história, geografia 
e idiomas (no que tange ao contexto regional e local), o 
que se mostrou falho para o curso, já que as 
potencialidades e riquezas regionais, encontradas nos 
aspectos anteriormente enumerados, não se fizeram 
presentes no debate acadêmico cotidiano. Nesse ínterim, 

foram agregados novos dispositivos, conceitos e 
instrumentos capazes de se somarem a um contexto mais 
dinâmico, plural e contemporâneo em que vive o turismo 
na atualidade. Um dos motivos pelos quais o curso não 
contemplou essas áreas deveu-se ao reduzido quadro de 
docentes efetivos vinculados ao próprio e com reconhecida 
produção acadêmica nessa área. Atualmente o curso 
conta com seis (06) professores do quadro efetivo (entre 
mestres e doutores) com experiência e condições de 
desenvolver uma proposta mais aprofundada nos cenários 
voltados para o ensino, a pesquisa e a extensão 
relacionados com o turismo em Roraima. Com a 
convocação desses novos profissionais para o quadro 
docente o curso experimentou um salto qualitativo no que 
tange à promoção da imagem da UERR, na produção 
acadêmica com trabalhos publicados em periódicos e 
eventos de renome nacional e internacional, na melhoria 
no ensino e das pesquisas voltadas a análise do escopo 
turístico estadual, na ocupação de espaços importantes 
em câmaras temáticas e fóruns com representação 
estadual e municipal que debatem o turismo e na 
promoção de uma nova ótica que se propõe, de maneira 
científica, a rediscutir o paradigma do turismo na Amazônia 
Setentrional.  
 
CONCLUSÕES 
Dos TCCs apresentados pelos bacharéis formados pelo 
Curso de Turismo as principais áreas temáticas 
trabalhadas foram: Turismo e Meio Ambiente (34%), 
Planejamento Turístico (28%), Turismo em Área Indígena 
(14%), Hotelaria (10%), Eventos (6%), Patrimônio Cultural 
(4%), Agenciamento e Terceira Idade (ambos com 2%). 
Estes dados demonstram que há uma necessidade de se 
proporcionar um rol maior e amplificado de áreas de 
potencial atuação do perfil profissional do Bacharel em 
Turismo. Com base nestes argumentos foi possível chegar 
a uma estruturação ampla e rica dos debates e discussões 
que se referem ao cenário do Curso de Bacharelado em 
Turismo da Universidade Estadual de Roraima, os quais 
permitiram a reestruturação do curso seguindo novos 
parâmetros de atuação profissional e mercadológica. 
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Os subcentros comerciais da cidade de Boa Vista – Roraima/Brasil e sua importância na 
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INTRODUÇÃO 
Em toda cidade e em particular nas cidades médias existe 
um espaço que se particulariza dentro do conjunto urbano 
por ser um lugar de trabalho de uma elevada porcentagem 
da população terciária. Caracterizando-se pela presença 
de numerosas lojas varejistas escritórios comerciais ou de 
profissões liberais entre outros. Esse setor urbano recebe 
diferentes denominações como “área central”, “centro de 
atividades”, “centro de gravidade”, “espaço luminoso”. A 
proposta desse trabalho visa analisar os subcentros 
comerciais da cidade de Boa Vista como uma nova 
centralidade que causa transformações na configuração do 
tecido urbano da capital de Roraima e no cotidiano da 
população residente nesses espaços  
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram analisados os subcentros comerciais localizados 
entre as Avenidas Ataíde Teive e Sólon Rodrigues Pessoa 
e o subcentro comercial localizado entre as Avenidas 
Brasil, Guianas, Venezuela, Doutor Paulo Coelho Pereira e 
Avenida Centenário.  A metodologia utilizada para essa 
pesquisa foi à bibliográfica com leituras de artigos, planos 
urbanos, revistas e documentos oficiais, bem como 
referenciais teóricos de autores como Milton Santos, Flávio 
Villaça, Aluísio Duarte entre outros que trabalham com a 
temática. Também se fez uso de ferramentas 
computacionais como SIG (Sistema de Informação 
Geográfica), para a produção dos mapas temáticos, GPS 
para a coleta dos pontos durante o georreferenciamento, 
câmeras fotográficas digitais para a produção do acervo 
fotográfico e curta- metragem, além de questionários 
aplicados in loco a representantes dos diversos segmentos 
sociais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos revelam que os subcentros esta 
ligado à expansão do tecido urbano, que por sua vez está 
relacionado com fatores socioeconômicos como o 
processo de descentralização das atividades terciárias, 
expansão demográfica, precariedade do sistema de 
transportes entre outros 

 
CONCLUSÕES 
Verifica-se que esses subcentros possuem significativa 
diversidade comercial e possui uma dinâmica diferente dos 
subcentros das grandes metrópoles. 
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INTRODUÇÃO 
Muitos professores têm observado as dificuldades de 
estudantes em compreender e acompanhar determinados 
conteúdos em diversas disciplinas que fazem parte da 
divisão curricular do ensino médio, principalmente, na área 
das ciências exatas, resultando, na maioria das vezes, em 
baixo desempenho. Na disciplina de Química esse baixo 
desempenho é corriqueiro em várias salas de aula. Por 
esse motivo, o Ensino de Química tem sido uma das 
grandes preocupações para alguns pesquisadores na área 
de educação. Entretanto, ainda há vários professores que 
necessitam assumir seu papel fundamental de agente de 
transformação. Pereira e Freitas (2004) entendem que é 
necessário que o professor busque seu aperfeiçoamento e 
atualização, pensando em sua prática pedagógica. Neste 
sentido, o docente deve procurar metodologias 
diferenciadas que estimulem seus estudantes (BERGAMO, 
2010). Este trabalho teve como objetivo analisar o uso de 
balas de goma na assimilação dos conceitos de cadeias 
carbônicas no 3ª ano do ensino médio em uma escola de 
Rorainópolis, Roraima, verificando, a partir disso, os limites 
e possibilidades ao utilizá-las em sala de aula na 
Educação Básica.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Esta pesquisa de caráter qualitativo utilizou a observação 
direta para avaliar as dificuldades de 15 estudantes 3o ano 
do ensino médio, do período vespertino, da Escola 
Estadual José de Alencar, localizada no município de 
Rorainópolis, Roraima. Os estudantes se encontravam na 
faixa etária entre 14 e 18 anos. Inicialmente, para 
conhecer as dificuldades dos alunos, e analisar suas 
opiniões sobre a prática de ensino utilizada pelo professor, 
aplicou-se um questionário inicial contendo quatro 
questões. Ao final, aplicou-se um questionário final, para 
considerar se houve aprendizagem significativa através da 
metodologia diferenciada proposta à sala de aula. 
A proposta baseou-se na construção de cadeias 
moleculares, empregando balas de goma coloridas e palito 
de dentes, para auxiliar os estudantes na visualização 
tridimensional das geometrias moleculares. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Analisando as respostas dos estudantes no primeiro 
questionário foi possível elaborar um diagnóstico sobre as 
dificuldades enfrentadas por eles nas aulas de química 
orgânica, e todos relataram que não conseguem assimilar 
o conteúdo programado de forma produtiva e que sempre 
tiveram muita dificuldade na disciplina de química.  

  
Avaliando os diversos problemas referentes às cadeias 
carbônicas relatados pelos estudantes, propôs-se o uso de 
balas de goma no estudo de cadeias carbônicas, como 
proposta de uma metodologia diferenciada que pudesse 
auxiliá-los no estudo de conceitos e classificação e 
nomenclatura das cadeias carbônica. 
A turma foi dividida em três grupos, e após escrever as 
fórmulas estruturais planas de diversos compostos no 
quadro, os estudantes teriam que montá-las com balas de 
goma e palitos de dente (Figura 1). Após, eles teriam que 
explicar se a cadeia era fechada ou aberta, homogênea ou 
heterogênea, saturada ou insaturada e, por último, teriam 
que indicar a nomenclatura oficial de acordo a IUPAC dos 
compostos construídos.  

 
Figura 1: Construção da molécula de ciclopropano. 

 
Os alunos foram avaliados durante a aplicação da 
metodologia diferenciada. No início os estudantes estavam 
com dificuldades em montar as estruturas e classificar as 
cadeias construídas, porém, no decorrer da aula, 
começaram a surgir as facilidades, e já classificavam e 
indicam a nomenclatura das cadeias de maneira eficaz.  
 
CONCLUSÕES 
A metodologia diferenciada proporcionou aos alunos uma 
aprendizagem espontânea, onde todos puderam participar, 
mostrando que aprender de maneira atrativa, agradável e 
participativa é possível. As aulas inovadoras podem 
facilitar a aprendizagem, pois animam os estudantes, 
estimulando-os a participarem das dinâmicas.  

AGRADECIMENTOS 
A Escola Estadual José de Alencar e a UERR. 
 
____________________ 
BERGAMO, M. O uso de metodologias diferenciadas em sala de aula: uma 
experiência no ensino superior. São Paulo: Summus, 2010. 
PEREIRA, Eliana da Costa; FREITAS, Soraia Napoleão. Informática e 
educação inclusiva: desafios para a qualidade na educação. Revista educação 
especial. v. 1, n. 23, p.35-43, 2004. 



   X Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR.     148 
 

               Rua Sete de Setembro, 231– Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista/RR.  
                                                                                                                                       Email: resumosnctrr@gmail.com 

 

 

O uso de recursos didáticos complementares no ensino da genética mendeliana básica 

SILVA, Maria Ecleene Dutra1*, PESSONI, Luiz Alberto¹, NEVES, Maria Aparecida¹ 

¹Universidade Federal de Roraima, Centro de Estudo da Biodiversidade, Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 
*ecleenedutra@gmail.com 

 
 

Palavras Chave: Estratégias de ensino; Maquete didática 
 

INTRODUÇÃO 
 
O estudo da genética é de grande importância na 
aprendizagem escolar uma vez que nos permite 
compreender as leis fundamentais da hereditariedade. Por 
outro lado, seu ensino é desafiador, dado a necessidade 
de domínio de um grande número de conceitos específico 
da área, além necessidade de conhecimentos em 
matemática, como probabilidade, proporções, frações etc. 
Essa combinação de fatores dificulta a compreensão por 
parte dos alunos, que acabam se preocupando mais em 
memorizar conceitos e procedimentos que compreendê-
los. Por isso, a utilização de metodologias e estratégias de 
ensino complementares pode auxiliar o estudante a atingir 
o nível de abstração suficiente para a compreensão de 
conceitos, métodos e princípios necessários à apropriação 
adequada dos conhecimentos dessa área das Ciências 
Biologias (WEINGÄRTNER, 2014). 
Este trabalho teve como objetivo avaliar o uso de mídia 
digital e manipulação de maquetes como recursos 
didáticos complementares no processo de ensino e 
aprendizagem dos conteúdos de genética básica do ensino 
médio. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
 
A pesquisa foi desenvolvida em uma escola estadual, 
localizada no município de Boa Vista/RR, com alunos do 3º 
ano do ensino médio regular, com faixa etária entre 16 e 
19 anos. Preliminarmente, o projeto foi apreciado e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRR 
(pareceres 854.009 e 910.736). Participaram do trabalho 
41 alunos de duas turmas distintas, identificadas por A e B. 
Foram utilizados dois tipos de recursos didáticos para 
revisar os conteúdos de genética mendeliana, que já 
haviam sido ministrados pela professora de biologia da 
escola. Na turma A foi empregada a manipulação de 
maquetes e na turma B foi utilizada uma mídia digital de 
livre acesso, disponível no portal Planetabio 
(http://www.planetabio.com/planetabio.html). 
Um questionário estruturado de 15 questões foi aplicado 
antes e após a revisão dos conteúdos, com auxílio dos 
respectivos recursos didáticos, para avaliar a contribuição 
relativa de cada um deles na melhoria da aprendizagem 
por parte dos alunos. Os resultados obtidos foram 
sistematizados em tabelas e gráficos e analisados 
estatisticamente por meio da aplicação dos testes t e qui-
quadrado. 
 

 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O número de acertos antes do processo de revisão foi de 
4,3 questões/aluno na turma A e 3,25 na turma B, 
indicando que a assimilação dos conteúdos de genética 
havia ocorrido de forma pouco efetiva em ambas as 
turmas. Tal observação é corroborada pela avaliação dos 
alunos quanto ao grau de dificuldade de cada questão, já 
que maioria absoluta atribuiu grau “difícil” ou “muito difícil” 
para a maior parte das questões. 
Por outro lado, após a utilização dos recursos 
complementares as médias de acertos foram 
significativamente superiores, com 9,9 acertos para a 
turma A e 11,5 acertos para a turma B. Quando 
comparadas, essas médias não diferiram estatisticamente 
entre si, indicando que os dois métodos utilizados 
contribuíram igualmente para a melhoria do aprendizado 
dos alunos. Esses resultados foram similares aos de 
Capelli e Nascimento (2011), que concluíram que modelos 
didáticos são promissoras estratégias de facilitação do 
processo ensino-aprendizagem de biologia e, em especial, 
o ensino de genética. 
 
CONCLUSÕES 
 
Conclui-se que esses recursos, quando aplicados de forma 
correta, complementam o conteúdo teórico e permitem 
uma maior interação entre conhecimento, professor e 
aluno.  
Além disso, são opções para professor sair das aulas 
tradicionais e motivar melhor os alunos a construir seu 
próprio conhecimento. 
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INTRODUÇÃO 
O uso de aplicativos pelos professores de química nas 
escolas, tem se apresentado como uma importante 
ferramenta tecnológica que pode favorecer o processo de 
ensino aprendizagem dos alunos, proporcionando, por 
exemplo, a visualização de moléculas que não podem ser 
vistas macroscopicamente. Segundo Nichelle (2014, p.4), 
um dos desafios da educação química é proporcionar ao 
estudante a correlação de um fenômeno e sua dimensão 
macroscópica com as dimensões microscópica. Neste 
sentido, alguns aplicativos contribuem para o entendimento 
de características e propriedades físicas e químicas, como 
os laboratórios virtuais. Estes ambientes podem oferecer 
alternativas econômicas e viáveis para o ensino de 
química nas escolas, onde o tempo para o aprendizado em 
sala de aula é reduzido e a falta de material de laboratório, 
como vidrarias e regentes, tem sido uma realidade do 
contexto escolar. Diante deste contexto, este trabalho 
propõe o uso de aplicativos educacionais, como o 
laboratório virtual enquanto ferramenta de ensino, com 
estudantes do 1º ano do ensino médio de uma escola 
pública de Boa Vista. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foi apresentado a 77 alunos, do 1° ano do ensino médio 
da Escola Estadual Gonçalves Dias, dois laboratórios 
interativos virtuais do aplicativo Evobooks, com conteúdos 
que já haviam sido lecionados antes, pela professora dos 
alunos, durante as aulas de química. 
Os aplicativos apresentados foram: 1) laboratório de 
separação de misturas: onde os alunos tiveram a 
oportunidade de conhecer virtualmente métodos 
separação de misturas por decantação, sifonação, 
centrifugação, destilação fracionada, vaporização, e um 
pouco da teoria desses conteúdos. 2) laboratório Matéria: 
onde os alunos conheceram virtualmente os estados 
sólido, líquido, gasoso e as mudanças relacionadas a 
esses estados; a influência da temperatura sobre matéria; 
curva de aquecimento e de resfriamento; a influência da 
pressão atmosférica no ponto de ebulição da água.  
Os alunos puderam interagir com os laboratórios virtuais e 
observar o comportamento das moléculas da matéria nos 
três estados físicos. Além disso, participaram de exercícios 
de química virtuais, através de jogos que fazem parte 
desses aplicativos como o jogo das mudanças de estado 
físico, jogo do ciclo da água, jogo da curva de aquecimento 
e simulador de energia cinética.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aplicou-se um questionário avaliativo para conhecer a 
percepção dos alunos em relação utilização dos 
laboratórios virtuais. Quando os estudantes foram 
questionados se os conteúdos abordados em sala de aula 
já haviam sidos lecionados, 56% dos entrevistados 
responderam que sim, e estavam com muita dificuldade 
para entender os conceitos; 33% informaram que sim, e já 
havia entendido os conceitos; 9% responderam que sim, e 
não havia entendido os conceitos, enquanto 2% não 
tiveram interesse em aprender os conceitos ou não 
opinaram. Questionou-se também os estudantes em 
relação a postura do acadêmico, bolsista PIBID, durante a 
aula de experimentação e 97% dos entrevistados achou a 
postura diferente do habitual, o que possibilitou que 
participassem mais da aula através de perguntas e 
comentários, enquanto que 3% respondeu que a postura 
do acadêmico foi a mesma que se tem durante as outras 
aulas sem material de experimentação. A respeito da 
qualidade do material utilizado no experimento em sala de 
aula, 74% dos entrevistados achou o material ótimo, 25% 
responderam que o material é bom e 1% achou regular. 
Sobre o interesse que a aula experimental despertou nos 
alunos, 66% responderam que foi ótimo, 30% 
responderam que foi bom, 3% regular e 1% ruim. 
 
CONCLUSÕES 
Aulas experimentais utilizando laboratórios virtuais 
interativos, apresentam-se como alternativas viáveis que 
podem ser utilizadas pelos educadores no processo de 
ensino-aprendizagem. Pois, de acordo com a percepção 
dos alunos entrevistados, a utilização desse tipo de 
ferramenta de ensino pode contribuir para o processo de 
aprendizagem dos mesmos. É claro que não podem 
substituir totalmente os laboratórios físicos, mas, diante da 
carência de material como vidrarias e reagentes, podem 
ser uma alternativa didática economicamente viável para o 
educador.  
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INTRODUÇÃO 
A utilização de jogos no ensino médio é uma prática que 
não costuma ser adotada pela maioria dos professores. A 
escolha de materiais adequados e a relação com os 
conteúdos disciplinares requerem uma pesquisa 
bibliográfica e um longo processo de confecção, o que 
dificulta sua construção pelos professores. Assim, este 
trabalho buscou se abordar o uso de jogos como métodos 
facilitadores e analisa a partir das respostas dos alunos se 
estes instrumentos podem contribuir para o aprendizado, 
na contextualização de conhecimentos e compreensão dos 
conceitos de genética que são trabalhados na disciplina de 
biologia. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa teve como base de estudo, 45 alunos do 
terceiro ano do ensino médio com faixa etária de 15 a 16 
anos. A pesquisa foi realizada em duas etapas: Na 
primeira etapa consistiu-se em observações em sala de 
aula e aplicação de pré-teste. A segunda etapa foi 
baseada na aplicação do jogo e na aplicação de pós-teste.  
O jogo se baseou na identificação e possibilidades de 
transfusão sanguínea em seres humanos. Composto por 
bonecos feitos de isopor, e peças de E.V.A que 
representaram as hemácias e anticorpos do sangue. 
Através de situações/problema os alunos descobriram qual 
o tipo de sangue e anticorpos presentes nos bonecos e as 
possíveis transfusões que poderiam ocorrer entre os 
grupos sanguíneos.  
 

        
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
TABELA: Comparativo pré e pós-jogo.  

Pré-Teste 

1º O que é 
Sistema ABO? 

2º O que é 
Aglutinogênio? 

3º O que é 
Aglutinina? 

Nº de 
Alunos 

% 
Nº de 

Alunos 
% Nº de 

Alunos 
% 

45 100 45 100 45 100 
Responderam 25 55 34 76 33 73 
Não 
Responderam 

20 45 11 24 12 27 

Responderam 
Correto 

15 60 19 56 19 58 

Responderam 
Incorreto 
 

10 40 15 44 14 42 

Pós-Teste 1º O que é 2º O que é 3º O que é 

Sistema ABO? Aglutinogênio? Aglutinina? 
Nº de 

Alunos % 
Nº de 

Alunos % 
Nº de 

Alunos % 

45 100 45 100 45 100 
Responderam 45 100 40 88 40 88 

Não 
Responderam 

0 0 5 12 5 12 

Responderam 
Correto 

39 87 36 90 35 87 

Responderam 
Incorreto 

6 13 4 10 5 13 

 
Verificou se um aumento nos números apresentados 
depois da aplicação do jogo. Neste sentido, analisando de 
maneira geral as respostas obtidas tanto no pré como no 
pós-teste dos alunos houve um aumento no número de 
questões respondidas chegando em alguns casos a 50%,  
mostrando-se um percentual considerável na evolução dos 
alunos quando aplicado o jogo didático.  Em todos os 
casos houve o aumento no número de resposta corretas, o 
que mostra que o jogo ajudou no processo de ensino 
aprendizagem desse tipo de conteúdo trabalhado na 
biologia. 
 
CONCLUSÕES 
O jogo elaborado e aplicado em sala de aula foi uma 
importante estratégia metodológica, prova disso foi o 
resultado dos pré-testes realizados no estudo onde se tem 
número baixo de resposta dos alunos, que aumentou após 
a utilização do jogo. 
Percebeu-se que o jogo foi facilmente aceito e aprovado 
pelos alunos, que segundo eles “é uma forma de aprender 
diferente”. Através da prática da pesquisa pode-se 
observar a influência que o jogo tem na aprendizagem. Os 
alunos conseguiram esclarecer as dúvidas que tinham dos 
conteúdos que foram abordados na sala de aula com a 
utilização do jogo. 
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INTRODUÇÃO 
A Química Ambiental é, hoje, reconhecida como o maior e 
mais natural exemplo da inter multidisciplinaridade da 
Química como ciência exata (MOZATO e JARDIM, 2002). 
É uma área que discute temas presentes na atualidade, 
como a água, a poluição atmosférica, a preservação do 
ambiente e o solo. Sendo o solo formado através de 
processos físicos, químicos e biológicos e suas 
propriedades dependem da posição geográfica, do meio 
social e cultural de cada região.  
Silva, Nascentes e Quadros (2008), com base na análise 
dos PCN, afirmam que a química para uma melhor 
compreensão deve estar interligada a assuntos do 
cotidiano dos alunos, sendo o professor responsável pela 
mediação e contextualização na busca por melhores 
resultados no processo de ensino aprendizagem. Nessa 
perspectiva a proposta de ensino com o assunto solos, 
pode trazer aos alunos uma visão mais panorâmica, tendo 
em vista que o conteúdo abrange diversas áreas do 
conhecimento. Apesar de terem surgido nos últimos 
tempos novas metodologias que tratem de conteúdos da 
química ambiental ou química verde, o assunto ‘’solos’’ 
não tem sido o foco a princípio.  
Para Carraro (1997) é importante iniciar a educação 
ambiental desde a educação básica, correlacionando o 
conteúdo com outras disciplinas e com a vida do homem 
como um todo. Assim, este trabalho teve por objetivo 
avaliar a compreensão dos alunos sobre o tema solo e 
aplicar uma intervenção, expondo o conteúdo de forma 
interdisciplinar, intermediando a química e outras 
disciplinas, de forma a auxiliar numa melhor compreensão 
do tema, aliando a teoria e prática. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi realizada no decorrer da disciplina de 
Química Ambiental, onde primeiramente foi realizado um 
levantamento bibliográfico em fontes que abordam o tema 
solos e sua aplicação no ensino de química. Com o intuito 
de obter suporte teórico para assim elaborar e aplicar uma 
intervenção na Escola Estadual Sonia de Brito com 20 
alunos do 9° ano do Ensino Fundamental regular. 
A pesquisa a princípio buscou identificar através de um 
questionário prévio com 04 questões abertas o que os 
alunos entendiam por solo. Em seguida buscou-se 
explanar o assunto através de uma aula expositiva. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A intervenção, realizada no dia do químico na referida 
escola, buscou divulgar o dia alusivo ao químico e 
apresentar aos estudantes um pouco da química do dia-a-
dia. Ao avaliar as respostas obtidas no questionário prévio, 
pode-se verificar que de uma forma empírica os alunos 
compreendem o que é o solo e conseguem explicitar a 

importância deste para o ambiente e a produção agrícola. 
Uma vez que 78% dos estudantes tem conhecimento 
sobre a importância dos solos, e alguns citaram a 
“vegetação” como algo que o solo nos oferece. Contudo, 
7% relataram que “Nunca passou pela cabeça que nós os 
seres humanos estragávamos a natureza com o lixo”. E 
14% não responderam a primeira pergunta. 
Na segunda questão, perguntou-se o que é o solo e 71% 
dos alunos responderam que “Vem a ser uma das 
camadas da terra” e “Existem várias camadas”. Entretanto, 
14% responderam incorretamente e 14% não 
responderam. 
Em relação aos outros questionamentos, 71% acreditavam 
que existe sim um ramo que estuda somente solos, porém 
não conseguiram definir ao certo. Alguns se mostraram 
cientes sobre aspectos do que diz respeito ao tema “O 
solo é uma parte importante para cultivo de plantas, 
trazendo benefícios para sobrevivência”, e 28% não 
responderam.  
Após a entrega dos questionários, realizou-se uma aula 
expositiva com intuito de inserir a química ambiental no 
ensino básico, através do tema solo, fazendo uso da 
interdisciplinaridade. Pois o tema aborda aspectos da 
química, física, biologia, geografia e sociologia.  
Com a análise dos resultados obtidos com a aula, pode-se 
concluir que boa parte dos alunos conhecem o tema solo e 
reconhecem a sua importância para o ambiente, mas o 
conceito correto sobre solo ainda é vago. 
 
CONCLUSÕES 
Os alunos se mostraram bastante interessados com o 
assunto e participativos, uma vez que ainda não tem 
contado direto com a química. Neste sentido, o tema solo 
pode ser usado para abordar conteúdos de química e de 
química ambiental com estudantes do nono ano do ensino 
fundamental I, uma vez que este tema tende a promover a 
interdisciplinaridade e auxiliar na formação de um cidadão 
mais consciente de sua relação com o ambiente em que 
vive.  
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.INTRODUÇÃO 
A cultura se manifesta nas sociedades das mais diversas 
formas, perfazendo um caminho próprio e natural, dadas 
as tradições resguardadas em cada localidade do Brasil 
(ANDRANDE, 1997). Um dos principais aspectos que é 
valorizado pelas tradições culturais no país é determinado 
pela religiosidade, pelas festas populares típicas 
associadas as tradições bíblicas e que são lembradas pela 
população por meio de suas manifestações próprias. 
Esses festejos, por sua vez, são tidos como patrimônio 
imaterial e são apresentados na forma de espetáculos 
(BARRETTO, 1998). Promovidos na forma de eventos 
regionais, acabam por se tornar importantes vetores de 
desenvolvimento turístico, na medida em que mobilizam 
grupos de pessoas a se deslocar de suas residências para 
participarem da ocasião (BENI, 2006). Nesse sentido, 
valendo-se de sua tradição de mais de 30 anos, o 
município de Mucajaí (situado na porção centro sul do 
Estado de Roraima) promove a encenação da Paixão de 
Cristo, resguardando suas tradições religiosas ao passo 
que procura promover iniciativas capazes de movimentar a 
economia municipal na medida em que preserva suas 
manifestações culturais. Assim, a presente pesquisa teve 
como objetivo analisar o perfil do visitante da encenação 
da Paixão de Cristo, edição 2015, bem como sua 
percepção acerca do evento. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O método de pesquisa caracterizou-se de natureza quali-
quantitativa (BOAVENTURA, 2004). Foram aplicados 125 
questionários de um total estimado de seis mil visitantes 
no dia 03 de abril de 2015. Os dados foram tabulados e 
analisados visando a adoção de estratégias, ações e 
políticas capazes de contribuir para uma melhor 
estruturação do evento, bem como a determinação de 
ações capazes de potencializar o evento Paixão de Cristo 
em Mucajaí (COOPER, 2001). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com os dados obtidos no quesito hábitos de 
viagem, constata-se que os visitantes entrevistados 
estiveram em Mucajaí para prestigiar o evento Paixão de 
Cristo mais de uma vez, o que revela certa assiduidade em 
participar das edições. O principal meio de transporte 
utilizado pelos visitantes entrevistados foi o automóvel. O 
tempo de permanência dispensado pela maioria dos 
entrevistados foi de um dia. A maioria dos entrevistados 
afirmou não necessitar de hospedagem para permanecer 
na cidade, seguido por aqueles que ficaram instalados na 
casa de parentes ou amigos. Constatou-se ainda que 
quase a metade dos entrevistados estavam visitando o 
espetáculo pela primeira vez, o que é um aspecto 
importante para o evento. Já no que se refere à sinalização 
de acesso até o evento a maior parte dos entrevistados 

considerou que o mesmo não é bem sinalizado, sobretudo 
na perspectiva de o evento estar inserido no calendário 
turístico estadual e ser passível de ampla visitação 
turística, o que pode ser observado pelos dados deste 
relatório. Os pontos positivos principais do evento foram 
identificados como a organização do espetáculo, seguido 
pela segurança pública que se fez presente em toda 
ocasião. Já os pontos negativos foram identificados, 
segundo os entrevistados, como o espaço para 
estacionamento, informação turística e sinalização. Em 
relação ao aspecto que deveria ser melhorado no evento 
e, tendo a resposta sido registrada de forma discursiva, os 
principais pontos foram a informação turística, a área para 
estacionamento, oferta de atividades turísticas na cidade, 
iluminação, sinalização e limpeza pública. A forma de 
divulgação do espetáculo com a qual os entrevistados 
afirmam ter tomado conhecimento do mesmo foi por meio 
da televisão, seguido por informações junto aos familiares 
que residem no município. Em relação aos gastos 
efetuados durante o evento, os entrevistados afirmaram, 
em sua maioria, que seria o mínimo (entre R$50 e R$100). 
Este é um dado importante pois, considerando que grande 
parte das vendas nesta ocasião se dão por meio do 
mercado informal, há condições de se potencializar a 
economia local. Por fim, no que se refere as expectativas 
de satisfação com o evento, constata-se que a grande 
maioria dos entrevistados afirmaram se mostrar satisfeitos 
com o mesmo.  
 
CONCLUSÕES 
Tendo em vista que os dados obtidos acerca do perfil do 
público (BOULLÓN, 2002) demonstram que o mesmo é 
formado, em sua maioria, pelo próprio roraimense, 
recomenda-se que a promoção e divulgação do evento 
possa ser empreendida em mercados fora do estado de 
Roraima, a exemplo de Manaus, Guiana Inglesa e 
Venezuela. Uma vez trabalhadas essas superestruturas 
turísticas poderão viabilizar o aumento da permanência 
desses visitantes, passando de excursionistas para turistas 
efetivos, investindo mais recursos na economia local e 
proporcionando um aumento da produtividade turística e 
economia local. 
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Potencial de aproveitamento total das sementes de frutos do cupuaçu cultivado em Roraima 
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INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, com a valorização dos produtos da 
Amazônia, houve grande incremento no plantio do 
cupuaçu (Theobroma grandiflorum) no norte e sul do 
Estado de Roraima, tanto por produtores da agricultura 
familiar quanto por comunidade indígenas, chegando 
alguns a alcançarem uma produção em torno de 1.200 kg/ 
ha (Embrapa, 2015). É considerado, como uma das frutas 
de potencial econômico da Amazônia principalmente pelas 
características de sabor, aroma e possibilidades de 
utilização doméstica e agroindustrial da sua polpa. 
Entretanto, no seu processamento gera grande quantidade 
de resíduos, cascas e sementes, os quais já são 
aproveitados em outros estados da região norte. No 
Amazonas para produção do cupulate, ração, adubo e até 
biodiesel (CUPUAMA, 2014). Das sementes pode ser 
obtido por meio de processamento, gordura, torta e ainda 
um resíduo originado da mistura de ambos. Portanto, o 
presente trabalho tem como objetivo avaliar 
preliminarmente, em laboratório, o potencial de 
aproveitamento total de sementes provenientes do 
processamento de frutos do cupuaçu cultivados em 
Roraima.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa foi realizada na parte interna e externa do 
laboratório de resíduos, localizado na sede da Embrapa 
Roraima, em Boa Vista-RR, no ano de 2015. Na realização 
do experimento utilizou-se uma prensa hidráulica modelo 
MA – 098/A com finalidade de esmagamento e extração da 
gordura das sementes de cupuaçu e a obtenção da torta. 
Foram utilizadas quatro amostras representativas de 
sementes (1, 2, 3 e 4) pertencentes a frutos de diferentes 
cultivares coletados no estado de Roraima. As amostras 
foram secadas em estufa a 65 °C e pesadas em balança 
eletrônica de precisão modelo JH2102. O processo de 
extração consistiu na prensagem das sementes deixando-
as secas e aparentemente sem gordura. Após, uma 
classificação foi definida para os resultados obtidos no 
processamento das sementes. Estes são demonstrados 
por meio de estatística descritiva obtida via tabulação e 
análise dos dados por meio de planilha eletrônica do Excel.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na Tabela 1, estão relacionados os resultados obtidos na 
avaliação comparativa preliminar das amostras de 
sementes do estado de Roraima. No processamento são 
gerados gordura (produto) e torta denominada como 
coproduto (Tabela 1). Este, por definição, é considerado  
 

 
 
como matéria-prima gerada a partir do processamento dos 
produtos primários (ANFALPET, 2011).  
 
Tabela 1: Avaliação comparativa das características 
físicas das sementes de cupuaçu quanto ao rendimento 
percentual de produto (gordura), coproduto (torta) e 
resíduos do processamento (perdas). 
Estatística 
descritiva 
Amostras 

Produto 
(gordura) 

Coproduto 
(torta) 

Resíduos do 
processamento 

(perdas) 

Média 8,81 81,40 9,88 

Desvio padrão 2,17 1,72 1,50 

Variação 4,70 2,95 2,24 

Máximo 10,80 83,88 11,65 
Mínimo 5,82 79,98 8,08 

*Perda - gordura fixa impregnada na torta; retida na bandeja; e gordura 

volatizada.  

 

O rendimento percentual de torta ficou em torno dos 80%. 
Rodrigues et al. (2010) afirmam que a torta de cupuaçu é 
uma excelente alternativa na suplementação animal. De 
acordo com (PARENTE, et al., 2003), as sementes do 
cupuaçu são muito ricas em gordura (57% do peso seco), 
sendo que a prensagem destas podem produzir até 13,5 
kg de manteiga. Com relação às perdas, buscam-se novas 
tecnologias para aprimorar todo processo e aumentar o 
rendimento percentual de gordura. 
 
CONCLUSÕES 
No processamento das sementes de cupuaçu por 
prensagem obtiveram-se resultados preliminares, que nos 
permite concluir que possuem potencial razoável para 
aproveitamento total do produto e coproduto gerado.  
____________________ 
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CUPUAMA. Aproveitamento total do cupuaçu. Proposta da Empresa 
apresentada na UFAM-PPGBIOTEC, 2014. 
EMBRAPA. Fortalecimento da produção de cupuaçu de seus subprodutos 
no extremo norte do Brasil. Disponível em:                  
http://cupuacuforte.com.br/site/projeto/ Acesso: Julho 2015. 
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Consumo voluntário de torta de cupuaçu (Theobroma grandiflorum), por ovinos, 
na Amazônia oriental. IV Congresso Latino Americano de Nutrição Animal. São 
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potencialidades regionais: estudo de viabilidade econômica Cupuaçu. Instituto 
Superior de Administração e Economia ISAE/Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
Amazonas: Manaus, 2003. 
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INTRODUÇÃO 
As oportunidades de desenvolvimento, enquanto uma nova 
perspectiva empresarial, em pequenas comunidades do 
interior do estado de Roraima é capaz de contribuir para o 
formação de novos paradigmas produtivos, sobretudo 
quando se tratam das possibilidades que envolvem o 
turismo e pequenos empreendimentos, a exemplo do setor 
hoteleiro. O objetivo deste estudo consiste em analisar as 
potencialidades e limitações acerca da viabilidade de 
implantação de pequeno equipamento hoteleiro na 
comunidade Vila Nova Petrolina, situada no município de 
Caracaraí – RR. Diversas obras (COOPER, 2002; NETTO 
e TRIGO, 2009; CORIOLANO, 1998) apontam que o 
escopo ideal ao desenvolvimento do turismo é aquele que 
permite a ampla participação de todas as camadas sociais, 
que expõem e apresentam suas ansiedades, receios e 
expectativas, buscando no turismo uma proposta de 
desenvolvimento galgada na pluralidade de opiniões, na 
discordância e na convergência de ações a partir de 
pontos em comum a todos, que possam atender e buscar 
a promoção permanente do turismo sustentável, em todos 
os ângulos e aglutinando o máximo de demandas. Com 
base nessa reflexão é que se identifica na região de Vila 
Nova Petrolina um propício campo de análise para este 
estudo. Como bem salienta Barreto (1998), Boullón (2002), 
Beni (2006) e Dias (2008) a estruturação da destinação 
deve ser viabilizada de forma a proporcionar o bem estar 
da população em primeiro lugar e, consequentemente, dos 
visitantes que empreendem suas viagens até determinada 
destinação.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O escopo metodológico consiste num trabalho de cunho 
exploratório e quali quantitativo, o qual se utiliza de 
estudos de referência no tema, bem como na realização 
de visitas técnicas, pesquisas junto à comunidade local, 
poder público e empreendedores locais, além da 
inventariação das potencialidades turísticas regionais e da 
distribuição e suporte logístico para o fortalecimento das 
atividades produtivas relacionadas direta e indiretamente 
com o turismo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Constata-se que há uma latente diferenciação entre os 
níveis de estruturação do turismo com e sem 
planejamento. É perceptível que a ausência de um 
planejamento estruturante (focado por ações distribuídas 
sem um padrão claro e dispersas) não contempla um 
promoção sustentável da atividade em nenhum viés 
(social, econômico, ambiental e cultural). Observa-se ainda 
que o destino Caracaraí não atua no planejamento turístico 
de forma permanente e focado na sustentabilidade, 
voltando-se para o aproveitamento das potencialidades 

existentes no PARNA Viruá. O âmbito resume-se, apenas, 
em buscar promover o turismo motivado por ações 
pontuais, perpetradas de forma a sanar problemas 
iminentes e destituídos de uma reflexão a longo prazo. 
Observa-se ainda que a gestão pública encontra 
dificuldades em somar-se aos gestores do parque, o que 
acaba por dificultar a construção de ações de interesse 
mútuo e convergente entre ambos. No que tange à 
comunidades de Vila Nova Petrolina, é perceptível seu 
potencial empreendedor e como a criação de novas 
oportunidades é capaz de contribuir para o 
desenvolvimento socioeconômico da comunidades. No 
entanto, o papel da comunidade resume-se a server de 
suporte de apoio para os viajantes em trânsito pela 
localidade, prejudicando a possibilidades de construção de 
um novo paradigma oriundo da atividade turística entre o 
Parque Nacional do Viruá e o município de Caracaraí. 
 
CONCLUSÕES 
Conclui-se que os aspectos relacionados à mobilização 
socioeconômica por força do turismo (tais como 
infraestrutura, superestrutura – produtos, serviços e 
qualidade do atendimento turístico, nível de cooperação 
regional, transporte, marketing turístico, preservação 
ambiental, quadro social, desenvolvimento 
socioeconômico e valorização étnica e cultural focada no 
turismo) devem se coadunar ao escopo de base local, 
trabalhados de forma a proporcionar uma significativa 
melhoria na qualidade de vida e no bem estar almejados 
por toda população e seus visitantes. Em que pese esse 
paradigma, as nuances de planejamento e organização da 
atividade turística, com vistas à construção de um escopo 
de base local, são capazes de fortalecer as dimensões da 
matriz local (social, econômica, ambiental e cultural) e 
apresentar uma nova perspectiva que promova maior 
empoderamento da comunidade local, valorização da 
cultura e dos costumes locais, diversificação e otimização 
da oferta turística local e regional, além da promoção de 
ações sociais e econômicas baseadas na sustentabilidade 
sistêmica. 
___________________ 
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Prevenção do uso de drogas na Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade 
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INTRODUÇÃO 

  O texto presente aborda sobre analise acerca de uso de 
drogas na adolescência. É um problema nacional e as 
principais vitimam são adolescentes de quinze a dezoito  
anos de idade, sujeitos em idade escolar. Os instrumentos 
de pesquisa foram entrevistas estruturadas com docentes 
e alunos da Escola Estadual Carlos Drummond de 
Andrade- Boa Vista-RR. Através dessa pesquisa o 
presente projeto: “Drogas fora da escola”, levou para 
escola as reflexões e discussões a triste situação que é 
ocorrida pelos efeitos das drogas, buscando a 
conscientização e prevenindo contra todos os tipos de 
drogas. O Projeto atingiu toda a comunidade escolar, 
visando, através da conscientização não só dos males 
causados pelas drogas, mas demonstrando que a vida tem 
muito mais a oferecer e assim, evitar a muitos dos jovens 
da escola a abandona o ambiente escolar. Promover uma 
conscientização em relação à prevenção do uso de 
drogas, fornecendo subsídios na construção de políticas 
publicas de enfrentamento às questões relativas ao uso 
abusivo de drogas no ambiente da Escola.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto ora apresentado partiu, inicialmente, dentro de 
uma perspectiva de uma pesquisa-ação, isto é, não teve 
apenas a pretensão de observar e analisar, mas também 
de intervir causando um desenvolvimento das relações de 
todos os envolvidos com a qualidade de vida homem e na 
sua educação em vários aspectos físicos e psicológicos. 
Todo o projeto foi desenvolvido utilizando o tema as 
drogas e a prevenção, com o uso de estratégias 
diversificadas, tais como: seminários, palestras, jornais, 
desenhos e expressão corporal, utilizando princípios de  
arte-educação, onde se desenvolveu a sensibilização e a 
participação da comunidade escolar, a fim de que haja 
uma conscientização para o não uso das drogas.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Drogas, entorpecentes, narcóticos, tóxicos, são palavras 
diferentes utilizadas para nomear substâncias de 
circulação consumo que faz parte da realidade social. No 
primeiro momento é importante conceituarmos droga, está 
segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS define 
como “toda substância que, introduzida no organismo vivo, 
pode modificar uma ou mais de suas funções”.As drogas 
sejam licitas (como álcool e o cigarro) ou ilícitas (como a 
maconha, o crack, a cocaína etc), estão mais próxima dos 
adolescentes do que gostaríamos de acreditar. Para 
aumentar ainda mais a preocupação dos pais e 
responsáveis, as drogas apresentam um misto de 
curiosidade e desafio que muitas vezes pode levá-los ás 
experimentações com conseqüências muito negativas. 
Através do projeto a escola adotou o projeto, e os 
parceiros Posto de Saude Pricumã, Casa do Pai e Janjão 
de Deus firmaram parcerias com a escola para 
continuidade do mesmo. 

 

 

 
 

 

 
 
CONCLUSÕES 
Deste modo, conclui-se que a construção de uma 
sociedade totalmente sem drogas é impossível. Porém, é 
importante a conscientização dos males causados pelas 
mesmas, e ainda demonstrar que a vida tem muito mais a 
oferecer e assim, se evitará o primeiro contato com o 
mundo das drogas, pois a partir das informações, as 
pessoas poderão tomar decisões conscientes e bem 
fundamentadas sobre as drogas. 
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INTRODUÇÃO 
Neste trabalho, pretende-se realizar um questionamento 
do princípio da identidade de uma forma diversa ao 
modelo tradicional, que o apresenta como simples e 
monótona uniformidade segundo Martin Heidegger. Isso 
será feito, principalmente através da reflexão de “O 
Princípio da Identidade”, que é a primeira parte da 
conferência intitulada “Identidade e Diferença”, 
pronunciada em 27 de junho de 1957 na Universidade de 
Freiburg. Ao questionarmos a identidade, o faremos 
partindo de uma análise do comum-pertencer entre 
homem e ser, abordaremos uma possível visão 
antropológico-filosófica baseada na correspondência, e, 
por fim, buscaremos uma análise sociológica da relação 
ética ser-com-os-outros. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os materiais utilizados foram as próprias obras de 
Heidegger, assim como os textos de comentadores, onde 
os conceitos e seus contextos foram abstraídos, portanto, 
puramente bibliográficos. Em relação aos métodos, optei 
por uma análise descritiva-explicativa dos conceitos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fórmula corrente do princípio da identidade, segundo 
Heidegger, não é simplesmente “A = A” traduzida por “A é 
A”, ela diz por si mesma como vemos no diálogo O Sofista 
de Platão: consigo mesmo é cada A ele mesmo o mesmo. 
Toda identidade transmite uma relação, portanto há uma 
mediação de algo com algo, uma ligação, uma síntese. 
Aproximando ao que Heidegger transmite, ocorre a “união 
numa unidade”. O princípio da identidade aborda 
diretamente o ser do ente, afinal de contas, com sua forma 
de princípio fundamental do pensamento, só valeria sendo 
ao mesmo tempo um princípio do ser, e esse princípio 
adquire a seguinte forma: “de cada ente enquanto tal faz 
parte a identidade, a unidade consigo mesmo” 
(HEIDEGGER, 1999, p. 174). Em Parmênides, ocorre o 
desabrochar do pensamento ocidental relacionado ao 
apelo do ser do ente. Em uma de suas proposições temos: 
“O mesmo, pois, tanto é apreender (pensar) como também 
ser” (PARMÊNIDES apud HEIDEGGER, 1999, 175). Nesta 
perspectiva, o que vem a ser identidade? Como devemos 
interpretar o “tò autó”? Temos na proposição anteriormente 
citada, os termos “pensar” e “ser” como pertencentes a um 
mesmo lugar no “mesmo”, e através deste mesmo a 
formação de uma unidade. A forma do “tò autó”(o mesmo) 
assumida aqui, é interpretada como mesmidade, comum-
pertencer. Em relação a isto, Heidegger aponta a própria 
filosofia como o nexus e connexio, como a aquilo que 
conduz a junção de ser e pensar em uma mesma 
comunidade, ou seja, em uma unidade. Segundo os 
princípios da Antropologia, a identidade de um indivíduo, 
decorre da alteridade de outros também existentes, para 
através da comparação notarmos tanto a própria 
identidade como a diferença. Notoriamente o homem é 
também um ente e pertence indissociavente à totalidade 
do ser, da mesma forma que todos os demais entes. O 

“homem”, enquanto ente humano, é compreendido por 
Heidegger, não apenas por meio do ponto de vista 
racional: “o homem é propriamente esta relação de 
correspondência, e é somente isto. 'somente' não significa 
limitação, mas plenitude” (HEIDEGGER, 1999, p. 177).  

 
CONCLUSÕES 
Buscamos empreender o caminho desta breve 
contribuição, refletindo a partir do enunciado do princípio 
da identidade. Segundo Heidegger, mais de dois mil anos 
de pensamento foram necessários para “entender 
verdadeiramente uma relação tão simples como a 
mediação no seio da identidade” (HEIDEGGER, 1999, p. 
183). Por meio do pensamento urgente de Heidegger, é 
possível trabalharmos o comum-pertencer de ser e 
homem em uma mesma comunidade, refletindo então, em 
diversas esferas do conhecimento que se abrem através 
desta clareira, como por exemplo, a abordagem 
fenomenológica do Ser-aí (dasein) e a relação ética 
intramundana extraída do ser-com-os-outros. 
 
____________________ 
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INTRODUÇÃO 
O maior desafio na educação brasileira é encontrar meios 
para despertar o interesse dos alunos e tornar as aulas 
prazerosas e agradáveis. Visando inserir novas 
metodologias ao ensino de microbiologia que comprovem 
a importância ecológica, médica e biotecnológica dos 
micro-organismos, pensou-se na inserção de atividades 
práticas de microbiologia complementes à teoria. Para 
isso, criou-se ferramentas para auxiliar o processo de 
ensino-aprendizagem do conteúdo de microbiologia dos 
alunos do ensino médio de escolas da rede pública do 
município de Boa Vista, RR. Para ser possível concretizar 
atividades práticas utilizando materiais simples, 
alternativos e de baixo custo, foi produzido um manual de 
roteiros de experimentos de microbiologia elaborado com 
base na metodologia científica. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
A seleção das práticas utilizadas para compor o roteiro foi 
feita através de um levantamento bibliográfico de trabalhos 
já realizados em escolas públicas brasileiras, cujos 
resultados com a adoção de aulas práticas foram positivos. 
Além disso, alguns critérios para a escolha foram 
adotados, tais como a preferência por atividades práticas 
que não necessitassem de materiais laboratoriais 
sofisticados, como reagentes específicos, microscópios de 
grande resolução e vidrarias (SILVA e BASTOS, 2012; 
PESSOA, et al., 2012).O minicurso foi realizado 
gratuitamente em Escolas Estaduais, o público alvo foram 
alunos regularmente no 2º ou 3º ano do ensino médio no 
horário vespertino. A divulgação do minicurso começou 
uma semana antes do seu início, foram confeccionados 
cartazes de divulgação contendo informações como a 
data, local e carga horária. A aplicação dos questionários 
ocorreu em dois momentos, o primeiro foi no início do 
minicurso, onde aplicou-se o questionário pré-teste, o qual 
visou sondar o conhecimento prévio dos alunos. Ao 
término do minicurso, aplicou-se o segundo questionário, 
onde além dos alunos responderem as mesmas perguntas 
do pré-teste, avaliaram também o minicurso. Os dados 
obtidos com a aplicação dos questionários foram utilizados 
para o cálculo das percentagens, médias e frequências. 
Foram aplicados o teste estatístico do Qui Quadrado e o o 
Teste t de Student unicaudal, ambos ao nível de 5% de 
significância. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos nos questionários pré e pós-teste 
referente às questões intimamente relacionadas com os 
conteúdos de microbiologia evideciam que para os 30 
alunos que responderam ao questionário pré-teste, a 
média de acertos para as 10 questões objetivas foi de 4,26 
e a média de erros 5,74 sendo que, não houve muita 

diferença embora a média de erros fosse maior. Já no 
questionário pós-teste, onde 29 alunos responderam as 
mesmas questões, observa-se nitidamente o crescimento 
no número de acertos, que alcançaram a média de 9,28 
enquanto que a média de erros caiu bruscamente para 
apenas 0,72. Analisando de forma geral todas as médias 
de acertos e erros das questões, antes e após a aplicação 
do minicurso, é possível comprovar que o material didático 
produzido especificamente para as aulas práticas, e as 
demais metodologias apresentadas no minicurso foi capaz 
de melhorar o interesse e aprendizado dos alunos. A 
preocupação com as informações prévias acerca de cada 
conceito tratado foi importante, pois, auxiliou no sentido de 
mapear o que os alunos já sabiam sobre o assunto e, a 
partir de então foi possível avançar gradualmente os 
conteúdos, com o objetivo de envolver todos os alunos 
(OVIGLI e SILVA, 2009). Constatou-se durante a aplicação 
do minicurso, a importância dos experimentos, onde é 
possível tratar de forma prática, apresentando exemplos 
cotidianos, que facilitam a conexão direta das práticas com 
a vivência dos alunos, gerando espontaneamente 
aprendizagem significativa (    SILVA e BASTOS, 2012). 

 
CONCLUSÕES 
O manual de aulas práticas produzido com materiais 
simples e de baixo custo usado durante o minicurso 
auxiliou o processo de ensino-aprendizagem do conteúdo 
de microbiologia dos alunos do ensino médio das duas 
escolas estaduais do município de Boa Vista, RR. As 
metodologias utilizadas se mostraram eficazes, uma vez 
que houve durante toda a condução do minicurso grande 
interação, participação e envolvimento dos alunos, 
principalmente nas atividades práticas e dinâmicas. 
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INTRODUÇÃO 

Para que o processo de ensino obtenha-se êxito, o mesmo 
deve ser mediado por um método que facilite ao aluno 
uma melhor compreensão do conteúdo estudado, este 
método e buscado pelo professor, procurando sempre 
uma melhoria na capitação de conhecimentos e 
estimulando os alunos a serem compreensivos e mais 
críticos, bem como afirma (LACANALLO et al. s/d, p. 02) 
os métodos de ensino e de aprendizagem são expressões 
educacionais e, ao mesmo tempo, uma resposta 
pedagógica às necessidades de apropriação sistematizada 
do conhecimento científico.  
Portando, a inserção de meios dinâmicos em sala de aula, 
bem como a produção de maquetes, proporciona ao aluno 
a junção de teoria e prática, onde o mesmo usará da 
coletividade e criatividade quanto ao objeto produzido, 
gerando aulas mais variadas e eficazes no que diz respeito 
à aprendizagem. 
Esta pesquisa teve como objetivo geral demostrar o 
método de criação de mapas como agente cartográfico, 
despertando maior conhecimento e relevância ao processo 
de ensino-aprendizagem, agregando dinamismo ao 
conteúdo em sala de aula, concebendo aos alunos do 3º 
ano da Escola Estadual Ana Libória de Boa Vista – RR 
uma alfabetização cartográfica, através da elaboração de 
maquetes. 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado em uma instituição de ensino 
pública subordinada à Secretaria Estadual de Educação, 
denominada Escola Estadual Ana Libória localizada na Av. 
Venezuela Bairro: Mecejana, zona oeste de Boa Vista – 
RR, criada pelo decreto Nº. 97, de 25 março de 1975, 
atualmente atende apenas na modalidade ensino médio 
regular, nos turnos matutino e vespertino, o público alvo 
foram os discentes do terceiro (3º) ano, num total de cinco 
turmas, todas do turno vespertino, onde a pesquisa dividiu-
se em três momentos distintos, o primeiro momento: 
Embasamento teórico, através de aulas expositiva, 
segundo momento: confecção das maquetes, pôr em 
prática os conhecimentos adquiridos anteriormente, 
terceiro momento:  avaliação teórica e prática, através de 
apresentação oral e de maquetes. Para tanto, fez-se 
necessário a pedida de alguns recursos para criação das 
mesmas, estes recursos para criação das maquetes (uma 
maquete) direcionam-se á: 
1- Isopor para base de espessura Média, 1- isopor para 
criação dos níveis de mapas, espessura fina, 4- papéis 
carbono, 1- mapa de grande proporção para confecção do 
desenho (A2), 2- pincéis para pintura, tintas de tecido 
(quanto for necessário, cores á escolha do grupo), 1- cola 
de isopor. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Mediante as confecções das maquetes, levando em 
consideração a dedicação e a criatividade da grande 
maioria dos grupos, suas notas quanto aos trabalhos 
produzidos foram exitosas representando 65% das notas 
superior a 13 pontos, isto levando em consideração a nota 
da maquete que era de 15 pontos por maquete/grupo, 35% 

dos grupos obtiveram notas entre 10 e 13 pontos, e os 
demais 5% abaixo de 10 pontos.  Portanto, através deste 
resultado têm-se noção de quão um método é eficaz, onde 
os alunos trabalham em grupo, causando maior interação 
entre os mesmos e melhorias em questões de trabalhos 
conjuntos.  
Juntando-se a teoria/prática o processo metodológico foi 
de grande sucesso, onde muitas das maquetes obtiveram 
notas altas, relevante á grande criatividade dos alunos, e 
mediante as suas apresentações, muitos mostravam-se 
seguros na exposição dos seus conhecimentos, sendo a 
maquete uma agregação em suas falas, podendo 
vislumbrar os conteúdos de uma forma distinta e 
compreensiva.  
CONCLUSÕES 
O Estágio Curricular Supervisionado propiciou um acumulo 
de experiências, através deste processo inserido no 
estágio III, este foi de grande importância para o ensino-
aprendizagem, onde a inserção de uma metodologia 
alcançou o ponto de criatividade e o despertar do querer 
aprender, do discente, essas práticas surgem a partir da 
busca do professor por novas metodologias que 
incremente a sua aula tornando-a dinâmica e atraente aos 
olhos de seus alunos, fazendo com que o ato de aprender 
se torne algo prazeroso, e através dos dados 
apresentados nesta pesquisa percebe-se que houve um 
retorno da parte dos alunos quanto a metodologia 
aplicada, onde mais de 60% atingiram médias entre 13 e 
15 pontos, onde 15 pontos era a pontuação máxima da 
atividade proposta. 
Através deste trabalho foi possível perceber que os alunos 
em um primeiro momento não gostaram da ideia de 
realizar as maquetes mais durante a confecção mostraram 
interesses e assim foram forçados a estudar seus temas 
para confeccionar as maquetes, esta prática vai de 
encontro com o que diz os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) o professor não deve se prender ao lado 
tradicional e passar a utilizar recursos didáticos que sejam 
eficientes aos seus alunos, entretanto é importante 
ressaltar que para realizar este tipo de intervenção requer 
um planejamento e organização para garantir maior 
eficácia no processo de ensino aprendizagem. 
____________________ 
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INTRODUÇÃO 

No “Programa Valle do Rio Branco” a participação ativa da 
Universidade Federal de Roraima - UFRR nas 
comunidades incentiva projetos futuros a serem 
desenvolvidos nos municípios que participam do 
programa. Assim, a partir da ação de Educação 
Patrimonial buscamos proporcionar instrumentos que 
promovam a valorização e a preservação do patrimônio 
material e imaterial das comunidades trabalhando com a 
interação da escola como lugar de memória fortalecendo a 
conscientização de docentes e discentes acerca da 
importância da preservação do patrimônio. O objetivo 
deste projeto de Educação Patrimonial é proporcionar 
instrumentos que promovam a valorização e a preservação 
do patrimônio material e imaterial das comunidades. Para 
isso, buscaremos capacitar professores para a elaboração 
de projetos de mediação cultural no intuito de trabalhar os 
bens patrimoniais locais; incentivar o trabalho em sala de 
aula com atividades que promovam o conhecimento dos 
patrimônios locais; conscientização dos docentes, 
discentes e comunidade em geral do conhecimento, 
preservação e difusão dos bens patrimoniais locais. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto de Educação Patrimonial pretende desenvolver 
atividades que envolvam o corpo docente e discente das 
instituições escolares no intuito de proporcionar a 
valorização e a preservação do patrimônio material e 
imaterial das comunidades. No trabalho com os docentes 
potencializa-se a articulação com as suas práticas 
pedagógicas, ou seja, o desenvolvimento de atividades 
que discutam/reflita e problematize o patrimônio material e 
imaterial. Já o trabalho com os discentes busca a 
conscientização da preservação destes patrimônios. Para 
isso, dar a conhecer a estes discentes o significado, os 
diferentes tipos de patrimônio, a importância história e 
cultural torna-se a fundamental para a continuidade desta 
ação, pelos docentes, nos espaços escolares. Temos 
assim, que a ação aqui proposta se desenvolverá em duas 
etapas: Primeira etapa: Será realizado um trabalho em 
grupos, quais sejam - Grupo de docente: Com o objetivo 
de instrumentalizá-los na realização de projetos de 
mediação cultural; Grupo de discentes: Com o objetivo 
de informar e instigar os alunos ao conhecimento e 
preservação do patrimônio material e imaterial. Segunda 
etapa: com este grupo de docentes representantes de 
cada município e com os professores que participarão da 
ação, serão realizados encontros para a organização do 
material coletado e construção de materiais didáticos que 
contenham os patrimônios materiais e imateriais de cada 
município.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante a ação de Educação Patrimonial foi colocado, aos 
alunos e professores da Escola, alguns conceitos de 
Educação Patrimonial, bem como, foi instigado aos 

participantes pensarem em bens patrimoniais locais. A 
partir desse momento, os discentes apresentaram o que 
consideram Patrimônio em seu município. As turmas do 
Ensino médio foram encaminhadas para a realização das 
oficinas. Esta modalidade de ensino apresentou em média 
150 a 180 alunos sendo que, cada oficina atendeu em 
torno de 50 a 60 alunos. A organização das oficinas foi em 
forma de rodízio, contudo, nem todos os alunos 
participaram de todas as oficinas tendo em vista que, ao 
mesmo tempo em que estávamos realizando as mesmas 
outras atividades estavam sendo realizadas no local 
(apresentação dos cursos de Artes Visuais, Música, 
Enfermagem e Medicina Veterinária). Foi possível 
observar que, mesmo sendo alunos do Ensino Médio, 
poucos sabiam o que é Patrimônio e ninguém sabia os 
procedimentos para o tombamento de um bem patrimonial. 
Diante destas questões, percebe-se a eminente 
necessidade dos conceitos e proposições de Patrimônio 
Cultural ser trabalhados nas escolas no intuito de uma 
maior valorização e compreensão dos bens locais. Sendo 
assim, podemos constatar que a valorização dos 
patrimônios representativos das relações existentes nos 
municípios de Roraima implica em manter o registro da 
história e da vivência da população que ocupa esses 
espaços, definidos a partir das suas territorialidades. Com 
base nisso, este projeto traz uma proposta a ser praticada 
nas comunidades com intuito de construir e/ou resgatar a 
valorização e a preservação do patrimônio material e 
imaterial, promovendo assim interagir com o espaço 
escolar que é um lugar de memória fortalecendo a 
conscientização de docentes e discentes acerca da 
importância da preservação do patrimônio.  
 
CONCLUSÕES 
O objetivo deste projeto de Educação Patrimonial é 
proporcionar instrumentos que promovam a valorização e 
a preservação do patrimônio material e imaterial das 
comunidades. Para isso, buscarmos e continuaremos 
buscando capacitar professores para a elaboração de 
projetos de mediação cultural no intuito de trabalhar os 
bens patrimoniais locais; incentivar o trabalho em sala de 
aula com atividades que promovam o conhecimento dos 
patrimônios locais; conscientização dos docentes, 
discentes e comunidade em geral do conhecimento, 
preservação e difusão dos bens patrimoniais locais.
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é resultado do projeto Horta 
Escolar: “Alimente-se bem”, direcionado à comunidade 
escolar e às turmas de ensino fundamental I e II, ensino 
médio da Estadual Indígena Santa Maria de Normandia - 
EEISMN, na Comunidade Santa Maria, Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol, Normandia- RR. Foi realizado de 
maneira interdisciplinar nas disciplinas de ensino de 
Ciências e Biologia como requisito de nota na Prática 
Profissional I, do curso de Ciências Biológicas na 
Universidade Estadual de Roraima- UERR.  Teve como 
objetivo promover e incentivar a reeducação alimentar e 
nutricional, possibilitando o enriquecimento da alimentação 
cotidiana dos agentes envolvidos, bem como valorizar a 
importância do trabalho e cultura do homem  indígena no 
campo. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O presente trabalho já havia sido executado há anos, na 
EEISMN estando, atualmente desativado. Devido a autora 
e pesquisadora está matriculada na disciplina prática 
profissional, a coordenação pedagógica da escola sugeriu 
a reativação do projeto de forma interdisciplinar, garantindo 
a inserção de todas as turmas da escola. Através desse 
espaço e de diversas atividades relacionadas, os 
professores das disciplinas participantes realizaram um 
trabalho integrado, desenvolvido em etapas. A primeira 
etapa foi reescrever o projeto da horta e apresentar aos 
alunos, a metodologia de trabalho. A segunda foi a divisão 
das turmas. O ensino fundamental I, com as seguintes 
tarefas de trabalho: organizar as sementes das hortaliças 
mais consumidas e conhecidas da comunidade; o 
Fundamental II: com a limpeza do local da horta e 
adubação dos canteiros; o Ensino médio responsabilizou- 
se pela plantação e observação do crescimento das 
hortaliças. Este trabalho foi desenvolvido na disciplina 
Prática de Projeto toda sexta feira, momento também que 
os professores das disciplinas (ciências, biologia, 
português, matemática, lingua indígena Macuxi, geografia, 
historia e arte indígena) planejavam em conjunto o que iria 
ser trabalhado semanalmente.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No decorrer dos bimestres aconteceram, Oficina de 
produção textual, limpeza da horta e pátio escolar, 
palestras envolvendo os agentes de saúde indígena com o 
tema nutrição; oficina de criação de calendário indígena 
contendo o período de cada hortaliça, histórico das  

 
comidas digeridas pelos anciões e as comidas de hoje, 
correlacionando as doenças existentes na Comunidade  
pela má alimentação: palestra sobre agricultura familiar e 
sustentabilidade e educação ambiental.  
Essa ação conjunta entre escola e comunidade nos 
possibilitou uma integração, onde os moradores da 
comunidade puderam contribuir com seus conhecimentos 
tradicionais sobre a alimentação, bem como plantar as 
hortaliças e respeitar a natureza.  Hoje a escola conta com 
06 (seis) canteiros de hortaliças: cheiro verde, alface, 
cenoura, coentro, quiabo, cebola e couve. 30 (trinta) pés 
de tomates, vários de aboboras e maxixes. Os alunos 
aprenderam a usar insumos orgânicos para combater as 
pragas que invadem a horta. Realizou-se atividades de 
cunho pedagógico na escola/comunidade, o qual nos 
proporcionou inúmeros debates, participação ativa dos 
alunos, professores e comunidade. Outro ponto positivo foi 
responder aos anseios sobre os temas abordados, meio 
ambiente, sustentabilidade da Comunidade e alimentação 
saudável. O trabalho escolar interdisicplinar proporcionou a 
discussão sobre o fortalecimento da agricultura familiar 
indígena, bem como a mobilização de professores e 
alunos em buscar apoio por meio da Secretária de 
Educação para esses pequenos projetos de horta, pois se 
torna uma complementação na merenda escolar e além de 
contribuir na qualidade da saúde do aluno. 
 
CONCLUSÕES 

Assim, mais um passo foi dado para efetivar e alcançar 
a educação alimentar, bem como, o ensino-aprendizagem. 
Sendo significativo e  adaptado às situações da vida real 
do aluno, professor e comunidade indígena. Sabendo que 
o projeto é de caráter continuo e o mesmo tem o objetivo 
de  contribuir para a formação básica da educação escolar 
indígena quanto para transformação da qualidade de vida 
dos agentes envolvidos.  
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INTRODUÇÃO 
A cultura da melancia (Citrullus lanatus L.) é uma das mais 
exploradas no Estado de Roraima, principalmente, por 
pequenos e médios produtores. Quando comparada a 
outras hortaliças, a melancia tem fácil manejo e menor 
custo de produção, constituindo-se em importante cultura 
para o Brasil pela demanda intensiva de mão-de-obra 
rural. Do ponto de vista social, gera renda e empregos, e 
ajuda a manter o homem no campo, além de ter um bom 
retorno econômico para o produtor (ROCHA, 2010). 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz), por sua vez, é 
uma cultura importante pela sua rusticidade e desempenho 
satisfatório em condições de solos de baixa fertilidade e 
em diferentes climas de várias regiões do Brasil, estando 
presente na maioria das pequenas propriedades 
familiares, sendo importante fonte de carboidratos na 
alimentação humana e animal (SCHONS et al., 2009). 
No Estado de Roraima, a cultura da mandioca tem se 
mostrado promissora, principalmente para pequenos e 
médios produtores, onde é cultivada em 5.800 ha, com 
produção de 77.192 toneladas e rendimento médio de 
13,309 t ha-1 (IBGE, 2012).  
Um dos sistemas mais empregado para o cultivo da 
mandioca é o consórcio, portanto, consorciar melancia 
com mandioca, pode ser uma boa alternativa para o 
estado de Roraima, haja visto se tratarem das duas 
principais culturas produzidas.  
Neste sentido, objetivou-se avaliar a qualidade de frutos  
da melancia em consorcio com mandioca em diferentes 
épocas de plantio no Cerrado de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no período de dezembro de 
2013 a fevereiro de 2014, em área de Cerrado, no campo 
experimental Água Boa da Embrapa Roraima, município 
de Boa Vista - RR. O clima da região é classificado como 
Aw, tropical chuvoso, com precipitação média anual de 
1667 mm. O solo da área é classificado como latossolo 
amarelo distrófico (LAdx) (EMBRAPA, 2013), de textura 
média.  
O delineamento foi em blocos ao acaso com quatro 
repetições, os tratamentos constaram de quatro épocas de 
plantio da mandioca em consórcio com melancia (T1= 
simultaneamente com a semeadura da melancia; T2= aos 
10 dias após a emergência das plantas de melancia; T3= 
aos 20 dias após a emergência das plantas de melancia; 
T4= aos 30 dias após a emergência das plantas de 
melancia). A parcela foi constituída de três linhas de 8,0 m 
de comprimento, distanciadas em 4,0 m e 1,0 m entre 
plantas. 

A cultivar utilizada foi a Crimson Selecta Plus. A irrigação 
foi efetuada por sulco, com declividade de 1% e vazão 
média de 0,5 L seg-1.  
Avaliou-se na cultura da melancia: Sólidos Solúveis (oBrix), 
pH, Acidez total (AT) e Relação SS/AT. Os dados obtidos 
foram submetidos à análise de variância com aplicação do 
teste F, utilizando o programa de análise estatística 
SISVAR (FERREIRA, 2000). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados da análise de variância (quadrados médios) 
para as características de sólidos solúveis (ºBrix), pH, 
acidez total e relação SS/AT estão contidos na tabela 1. 
Verificou-se que as épocas de plantio da mandioca não 
afetaram as características avaliadas na cultura da 
melancia. 
Possivelmente a ausência de resposta para as épocas de 
plantio da mandioca pode ser explicada pelo fato da pouca 
competição exercida por esta em relação a melancia, por 
se tratar do estágio inicial de desenvolvimento da cultura. 
Apesar de não diferirem os teores de sólidos solúveis 
observados foram relativamente altos, sempre acima de 
10°Brix.  
 
Tabela 1. Análise de variância (quadrados médios) das 
características de qualidade de frutos de melancia, Boa 
Vista-RR 

ns. Não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 
 
CONCLUSÕES 
As épocas de plantio da mandioca não alteram as 
características de qualidade de frutos da melancia nas 
condições do Cerrado de Boa Vista, Roraima. 
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FV GL 
Quadrado médio  

SS(oBrix) pH 
Acidez 

total (AT) 
Relação 
SS/AT 

Épocas 3 0,86ns 0,04ns 0,03ns 8,64ns 
Blocos 3 0,35ns 0,04ns 0,04ns 9,93ns 

Resíduo 9 0,75 0,01 0,01 2,67 
CV%  7,76 2,31 12,53 14,40 
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Qualidade de frutos de cultivares de melancia no Cerrado de Boa Vista, Roraima 
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INTRODUÇÃO 
Em Roraima, a melancia (Citrullus lanatus L.) é a principal 
espécie entre as cucurbitáceas cultivadas, constituindo-se 
como importante fonte de renda para pequenos e médios 
produtores. Dentre os municípios produtores do Estado, 
Normandia e Bonfim destacam-se com as maiores áreas 
plantadas, tendo predominância das cultivares Charleston 
Gray e Crimson Sweet, que são comercializadas 
principalmente em Manaus-AM e Boa Vista-RR 
(HALFELD-VIEIRA et al. 2004). 
As cultivares de melancia têm sido desenvolvidas visando 
altas produtividades, resistência à pragas e doenças, 
melhor adaptação às diferentes condições climáticas, boa 
resistência dos frutos na pós-colheita e características 
comerciais que atendam às exigências do mercado 
consumidor. No entanto, a maioria das cultivares 
apresentam problemas de adaptação à determinadas 
regiões, o que resulta em baixa produtividade e qualidade 
inferior dos frutos. 
Neste sentido, objetivou-se avaliar a qualidade dos frutos 
de cultivares de melancia produzidas nas condições do 
Cerrado de Boa Vista, Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no período de novembro de 
2014 a fevereiro de 2015, em área de Cerrado, no Campo 
Experimental Água Boa da Embrapa Roraima, município 
de Boa Vista-RR, cujas coordenadas geográficas de 
referência são: 02° 39’ 00’’ N e 60° 49’ 28 40’’ W, com 90m 
de altitude.  
O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 
quatro repetições. Os tratamentos consistiram da 
avaliação de doze cultivares de melancia sendo elas: 
Combat, Conquista, Verena, Congo, Magnum, Electra, 
Santa Amélia, Explore, Emperor, Crimson Select Super, 
Charleston Gray Super e Omaru Yamato. As parcelas 
foram constituídas por duas fileiras de plantas com 8,0 m 
de comprimento, espaçadas em 4,0 m entre linhas e 1,0 m 
entre plantas totalizando 32,0 m2, sendo a área útil de 24,0 
m² (6,0 x 4,0 m). 
Avaliaram-se nos frutos a firmeza da polpa, o pH e os 
sólidos solúveis. Os dados foram submetidos à análise de 
variância com o nível de significância determinado pelo 
teste F, e as médias das cultivares comparadas pelo teste 
de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores médios para as características de firmeza da 
polpa (N), pH e sólidos solúveis (ºBrix) estão contidos na 
tabela 1. 
A firmeza da polpa das cultivares variou de 145,25 a 
106,69 N. As maiores médias foram encontradas nas 
cultivares Magnum e Explore, porém, não diferiram 

estatisticamente das cultivares Charleston Gray Super,  
Santa Amélia, Crimson Select Super e Verena. 
O pH variou de acordo com as cultivares sendo observado 
as maiores médias para a cultivar Emperor (6,30), porém 
esta não diferiu da Congo, Electra, Verena, Conquista e 
Santa Amélia.  
Os teores de sólidos solúveis das cultivares não diferiram, 
no entanto os valores observados foram relativamente 
altos, sempre acima de 10°Brix, com exceção para a 
cultivar Omaru Yamato. Estes altos teores são desejáveis 
a ponto de alguns mercados consumidores adotarem um 
teor mínimo para comercialização, caso do mercado 
interno brasileiro que exige no mínimo 10 °Brix e a União 
Europeia com 9 °Brix (LEÃO et al., 2006). 
 
Tabela 1. Valores médios das características de qualidade 
de frutos de cultivares de melancia, Boa Vista-RR, 2015 

Cultivares 
Firmeza da 
polpa (N) pH 

SS 
(°Brix) 

Combat 123,32b 5,45b 11,01a 
Conquista 129,00b 6,15a 11,02a 

Verena 139,19a 6,16a 11,18a 
Congo 131,88b 6,26a 11,26a 

Magnum 145,25a 5,42b 11,76a 
Electra 128,56b 6,18a 11,18a 

Santa Amélia 140,79a 5,90a 10,98a 
Explore 144,95a 5,69b 11,12a 
Emperor 121,15b 6,30a 11,46a 

Crimson S. Super 139,25a 5,55b 11,07a 
Charleston G. Super 141,20a 5,66b 11,13a 

Omaru Yamato 106,69b 5,80b 9,75a 
CV% 10,92 5,57 6,86 

Médias seguidas de mesmas letras nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
 
CONCLUSÕES 
A firmeza dos frutos e o pH variam para as diferentes 
cultivares. 
Os teores de sólidos solúveis não variam nas condições do 
Cerrado de Boa Vista, Roraima. 
A cultivar Magnum possui características de qualidade de 
fruto numericamente superior as demais. 
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Qualidade de vida no trabalho: estresse organizacional e a síndrome de Burnout 
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INTRODUÇÃO 
Durante longas décadas as empresas exploraram os 
recursos humanos de forma desenfreada diante de uma 
economia voltada para o trabalho em excesso, fora de 
parâmetros da qualidade humana. Devido a estas ações 
desordenadas, atualmente de forma mais severa, o 
‘estresse’ dos profissionais cresce constante. Em 
contrapartida a esta estatística surge a QVT - Qualidade 
de Vida no Trabalho, que busca por desempenhos 
equilibrados e eficientes, seja físico ou mental, para 
proporcionar resultados sólidos quanto ao bem-estar do 
profissional nas organizações. Assim, o objetivo deste 
trabalho, é constatar os maléficos intrínsecos inerente ao 
estresse, norteando a Síndrome de Burnout, e por fim 
relatar os benéficos da prática da QVT nas organizações, 
visando a possibilidade de amenizar e/ou prevenir fatores 
de estresse organizacionais.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho se baseou em uma pesquisa bibliográfica, 
buscando ampliar conhecimentos já existente. Na qual 
este estudo teórico, destinou-se a busca de informações 
sobre a síndrome de Burnout relacionados aos estresse 
dos ambientes organizacionais, considerando quando 
prevalece a qualidade de vida no trabalho (QVT), como 
alternativa deste fator. A busca foi feita em periódicos, 
selecionando artigos científicos, empíricos, conceituais, 
epidemiológicos, educacionais, que preenchesse ao 
critério citado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O estresse (imagem 1) é um processo que pode ser 
dividido em dois tipos: quando passamos por mudanças 
boas, temos o estresse positivo; e quando atravessamos 
alguma fase negativa, estamos vivenciando o estresse 
negativo. (SIVIERI, 1982). 
 
Imagem 1: Estresse Organizacional. 

 
Fonte: culturamix.com em 01/10/2014. 
 
A Síndrome de Burnout (imagem 2) é consequência de 
prolongados níveis de estresse negativo no trabalho, e 
compreende exaustão emocional, distanciamento das 
relações pessoais e diminuição do sentimento de 
realização pessoal. (TRIGO; TENG, & HALLAK, 2007). 
 

A QVT (imagem 3) é considerada um fator importante, 
pois, tem como objetivo, fazer com que os colaboradores 
se sintam satisfeitos e aptos, gerando bem-estar no 
ambiente de trabalho, que facilita as atividades a serem 
realizadas e melhora o desempenho organizacional. 
 
Imagem 2: Síndrome de Burnout. 

 
Fonte: wikinoticia.com em 01/10/2014. 
 
Imagem 3: Qualidade de Vida no Trabalho - QVT. 

 
Fonte: ipojucatur.com em 01/10/2014. 
 
CONCLUSÕES 
Investir na QVT vai além de uma melhoria no ambiente, 
pois busca superar as expectativas dos colaboradores em 
relação a sua importância e seu valor na organização, 
deixando-os mais envolvidos e satisfeitos, e por sua vez 
propiciando desempenho físico e psicológico. 
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INTRODUÇÃO 
A inclusão do aluno deficiente visual no ensino de química 
é um desafio tanto quanto complexo, pois a Química é 
uma ciência representativa e tem como base a 
comunicação visual, verificando-se, portanto, que existirá 
nos alunos cegos um maior grau de dificuldade na 
construção dos conceitos químicos. Entretanto, o 
professor pode ser o mediador no processo ensino 
aprendizagem ao respeitar as limitações e utilizar recursos 
que possibilitem ao deficiente visual a compreensão da 
Química. Para Neto (2012), a limitação desenvolve no 
deficiente visual outras habilidades, muitas vezes não 
desenvolvidas pelo indivíduo vidente, pois os deficientes 
visuais conseguem aumentar o nível de concentração e 
terem seus outros sentidos mais aguçados, como o tato, 
audição e olfato. Neste contexto, este trabalho teve como 
objetivo desenvolver um experimento relacionando a 
temperatura e solubilidade do açúcar em água como 
proposta eficaz no ensino de química para alunos com 
deficiência visual. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram medidos aproximadamente 47,00 g de açúcar 
comum em uma balança analítica e transferidos para um 
saco plástico de aproximadamente 70,75 cm2. Para cada 
experimento, foram utilizados dois sacos plásticos 
lacrados. Além disso, foram selecionados materiais 
práticos e seguros, tais como: 02 copos de plástico 
resistentes de 100,0 mL, colher de plástico resistente, 
água quente (temperatura máxima 47 ºC), água gelada 
(aproximadamente 9 ºC) e o termômetro Acessibilidade 
(VITORIANO et al., 2014). Assim, foi elaborado um roteiro 
adaptado do experimento “temperatura e solubilidade” 
para alunos deficientes visuais. O experimento foi aplicado 
a três alunos de Escolas públicas de Boa Vista-RR, sendo 
um com baixa visão e outros dois com cegueira adquirida. 
Todos os procedimentos foram realizados nas respectivas 
escolas no turno de frequência dos alunos, com a 
presença das professoras acompanhantes. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como as deficiências visuais, formações escolares e 
maturidade foram diferentes para cada um dos sujeitos, a 
análise dos resultados foi feita separadamente, utilizando 
nomes fictícios. Murilo e Adriana, pertencentes à mesma 
escola, cursam o 3º ano do ensino médio EJA e o 9º ano 
do ensino fundamental EJA, respectivamente. A aluna 
Jéssica cursa o 1º ano do ensino médio regular em outra 
escola.  
Os procedimentos foram executados sem dificuldade, 
percebendo grande satisfação, entusiasmo e curiosidade 
por parte dos alunos envolvidos, pois os alunos foram 
agentes ativos no experimento realizado. Interessante 

observar que somente Murilo tinha conhecimento sobre o 
assunto proposto. 

Os estudantes Murilo e Adriana realizaram a 
prática em menos de 30 minutos enquanto Jéssica levou 
mais de 90 minutos, pois demonstrava-se ansiosa e com 
baixa concentração. Jéssica ainda disse: “É muito legal 
participar de trabalhos como esse, na minha sala nunca 
participo dos experimentos, a professora não faz as 
experiências comigo, nem os alunos me deixam participar 
junto com eles”. Sabendo que a aprendizagem depende da 
absorção de conceitos que são adquiridos no meio social 
de cada indivíduo, principalmente no meio escolar (NETO, 
2012), a aluna Jéssica tem sua aprendizagem prejudicada 
nas aulas experimentais de química, pois pela sua fala 
percebe-se sua não inclusão no ensino e sua falta de 
relacionamento com os colegas.    
O experimento desenvolvido estimulou a sensibilidade do 
tato (Figura 1), audição e memória dos alunos cegos na 
compreensão dos fenômenos envolvidos na solubilidade 
do açúcar comum em água a diferentes temperaturas.  
 

 

Figura 1: Aluno apalpando o açúcar resultante no copo. 

CONCLUSÕES 
A busca por novos métodos dentro do ensino de Química 
para alunos cegos se torna cada vez mais crescente e 
fundamental. Neste sentido, o experimento desenvolvido 
para alunos cegos demonstrou ser uma proposta eficaz na 
compreensão da relação da temperatura e solubilidade, 
estimulou o uso dos sentidos tato, audição e memória, 
tornou o aluno cego ativo no processo ensino 
aprendizagem e também, despertou o interesse por outras 
aulas práticas. 
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INTRODUÇÃO 
O presente relato tem por objetivo apresentar as atividades 
desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsas a 
Iniciação à Docência – PIBID/INTERDISCIPLINAR pela 
Universidade Estadual de Roraima. Estarei relatando o 
meu trajeto durante minha experiência na prática de 
professor, com a qual obtive grandes aprendizagens sobre 
o meio escolar. 
Este trabalho se insere na experiência do discente dentro 
da sala de aula, buscando investigar a existência da 
interdisciplinaridade nas metodologias, avaliações em que 
o professor propõe aos seus alunos, procurando relacionar 
com o tema Política e Políticas Públicas. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Durante a execução das atividades na escola foram 
realizadas as seguintes atividades: 
- Reuniões mensais com os coordenadores, bolsitas e 
professores supervisores; 
- Atividades realizadas em grupos dos bolsistas para o 
melhor entendimento do assunto Políticas e Políticas 
Públicas: (Planos de aula e Ensino). São 14 bolsistas 
envolvidos no subprojeto dos seguintes cursos: Filosofia, 
Geografia, História e Sociologia. 
- Exposição dos conteúdos e vídeos para com os bolsistas 
e depois apresentamos para os alunos da escola. 
- Debate em círculos sobre opiniões dos alunos da Escola 
sobre o tema Política e Políticas Públicas. 
Durante as etapas realizadas foram utilizados os recursos 
como notebook, data show, caixa de som, pincel, quadro 
branco e pen drive. 
Acompanhamos as turmas do 3ªano do Ensino Médio 
durante um ano e meio. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O PIBID tem um o objetivo de aperfeiçoar e contribuir para 
a formação docente, bem como oportunizar a aproximação 
com o cotidiano escolar, garantindo, portanto, uma 
experiência para os acadêmicos que irão atuar na área de 
docente. 
Inicialmente foram realizados minicursos e mesas 
redondas sobre o tema: Política e Políticas Públicas, para 
dar suporte teórico ao projeto. Estes encontros foram 
conduzidos pelos professores coordenadores do PIBID 
interdisciplinar Elemar Favreto, Rafael Parente e Francisco 
Leidens. 
 Após acompanhar a rotina dos alunos na Escola Estadual 
Ayrton Senna da Silva no ano de 2014 e as aulas  
ministradas pelo professor supervisor da escola, na 
disciplina de história, foi possível analisar suas 
metodologias, os conteúdos aplicados dentro de sala de 
aula. Além disso, oportunizou-se a convivência com os 
estudantes do terceiro ano do ensino médio, durante um 

ano. Verificou-se que o professor, por sua vez, tem 
bastante domínio na sua aula e os alunos são bem 
aplicados na disciplina de História. 
As atividades propostas auxiliaram na minha formação 
enquanto futura docente, bem como avaliar como ocorre a 
parceria entre a universidade e a escola já mencionada.  
Contudo, algumas dificuldades puderam ser observadas 
como a falta de estrutura da escola e de recursos didáticos 
que a mesma não propõe, um pouco de nervosismo nas 
apresentações dos bolsitas, medo da falta de interação 
dos alunos. Com a ajuda do programa obtive melhor 
desempenho durante minha aprendizagem observar a 
teoria e a prática de um professor. 
 
CONCLUSÕES 
O PIBID/interdisciplinar proporcionou o convívio com o 
meio escolar para conhecer um pouco mais a realidade 
escolar e a rotina dos professores, bem como suas 
dificuldades diárias para ministrar suas aulas e transmitir o 
conteúdo para os alunos.  
Aprendi bastante com as dificuldades que eu tive, pois 
motivaram-me a buscar cada vez mais o conhecimento, 
para assim obter a perspectiva do profissionalismo.  
Contudo durante as observações pude relacionar com o 
tema Política e Políticas Públicas, para relacionar a 
universidade em parceria com a escola, isso contribuiu 
bastante para o aprimoramento dos meus conhecimentos. 
 
AGRADECIMENTOS 
  
Agradeço aos meus coordenadores que transmitiram seus 
conhecimentos, dedicação e paciência com a minha 
pessoa.  
Ao meus amigos: Hozano Barbosa, Kaiane Paula. pela 
nossa parceria em trabalhos realizados, dificuldades que 
passamos desde o início. 
E agradecer meus amigos: Adilson Cardoso, Tainisy Brito 
que me incentivaram a cada momento durante meu curso, 
onde me apoiaram desde o início a entrar no PIBID. 
____________________ 
COELHO, R. C.Estado, governo e mercado. Florianópolis : Departamento 
deCiências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2009. 
 
Rua, M.D.G. Políticas públicas. – Florianópolis : Departamento de Ciênciasda 
Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2009.



   X Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR.     166 
 

               Rua Sete de Setembro, 231– Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista/RR.  
                                                                                                                                       Email: resumosnctrr@gmail.com 

 

Relato de experiência: Ações Desenvolvidas No Subprojeto Interdisciplinar Pibid/Uerr da 
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem por finalidade apresentar as principais 
atividades desenvolvidas no semestre de 2015.1, através 
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
da Universidade Estadual de Roraima -PIBID/UERR do 
Subprojeto Interdisciplinar na Escola Estadual Gonçalves 
Dias - GD, e relatar as experiências vivenciadas como 
bolsista deste programa. Para melhor compreensão do 
leitor, este trabalho está dividido em quatro momentos: no 
primeiro momento descreve-se a elaboração do relatório 
sobre Projeto Político Pedagógico da Escola Gonçalves 
dias; no segundo momento relata-se a importância do mini 
curso “O uso da imagem em sala de aula” ministrado aos 
bolsistas, e o desenvolvimento e apresentação de uma 
aula utilizando recursos audiovisuais dentro da temática do 
subprojeto “Políticas e Políticas Públicas”; no terceiro 
momento descreve-se a elaboração de uma mini oficina 
para os alunos de primeiro ano e no quarto momento o 
relato da aula de campo desenvolvida com os alunos no 
Bosque dos Papagaios. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O PIBID/UERR Interdisciplinar é um subprojeto que propõe 
trabalhar a interdisciplinaridade e despertar o poder crítico 
de seus bolsistas através de discussões em torno de sua 
temática principal “Políticas e Políticas Públicas”. Para 
tanto os coordenadores propõem ações ao longo de cada 
semestre, sendo estas supervisionadas e avaliadas 
continuamente. Assim, é através de pesquisas 
bibliográficas e discussões elencadas em reuniões que são 
definidas e desenvolvidas as excursões de cada ação. As 
ações descritas neste trabalho foram executados na Escola 
Estadual Gonçalves Dias sob a supervisão do professor de 
Geografia Kelson da Luz.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Objetivando o contato com o Projeto Político Pedagógico - 
PPP da escola Gonçalves Dias, propôs-se aos bolsistas a 
elaboração de um relatório com o intuito de apresentar 
uma análise deste documento. Assim, pontuaram-se os 
direcionamentos políticos encontrados no PPP elencando 
discussões a respeito do tema do subprojeto. 
O mini curso “O uso da imagem na sala de aula” foi 
ministrado aos bolsistas com a finalidade de fomentar a 
capacitação e formação dos futuros professores. O curso 
cumpriu com o proposto, proporcionando aprendizado que 
foi aplicado no desenvolvimento de uma aula e um plano 
de aula com o tema “Política e Políticas Públicas” 
apresentando o uso de recursos audiovisuais. Por 
conseguinte, construiu-se uma aula com o titulo “Política e 
o Sistema Político brasileiro” propondo fornecer aos alunos 
o conhecimento sobre política e a estrutura do sistema 

político brasileiro, sensibilizando-os a exercer seu papel 
como cidadão. 
A mini oficina “Sala de Jogos: aprendendo geografia de 
forma lúdica” foi ministrada aos alunos do primeiro ano do 
Ensino Médio da escola GD. Esta mini oficina foi dividida 
em dois momentos, o primeiro os alunos participaram da 
construção do jogo de tabuleiro, posteriormente cada turma 
teve a oportunidade de jogar e aprender a geografia de 
forma lúdica (Figura 1). Essa experiência proporcionou o 
entendimento de que o ensino pode ser trabalhado de 
forma diferenciada, despertando maior interesse dos 
alunos.  
A aula de campo no Bosque dos Papagaios, zona verde 
dentro do perímetro urbano de Boa vista, foi dirigida aos 
alunos do segundo anos do segundo ano do Ensino Médio, 
propondo trabalhar a interdisciplinaridade, ofertou-se mini 
oficinas na área das Ciências Biológicas, Português, 
História e Geografia. Na supervisão do professor Kelson 
ministrou-se uma mini oficina com o tema “Turismo 
ecológico e suas características”, suscitando a importância 
das atividades turísticas e das políticas de fermentação 
para o Estado de Roraima (Figura 2).  

 
 
 
CONCLUSÕES 
As experiências proporcionadas pelo Subprojeto 
Interdisciplinar PIBID/UERR contribuem não somente para 
minha formação acadêmica, mas também para a 
construção da vida profissional. Permite vivenciar a 
realidade escolar e as nuanças trazidas pela prática 
docente.   
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Figura 2 - Aula de campo 
no Bosque dos Papagaios 

Figura 1 – Sala de jogos: 
aprendendo geografia de 
forma lúdica 
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Relato de Experiência das Atividades Desenvolvidas no Subprojeto Interdisciplinar- 
PIBID/UERR 2014.1 e 2015.1 
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Palavras Chave: Interdisciplinaridade, Política, Políticas Públicas. 
 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem por finalidade apresentar o Relato 
de experiência das atividades desenvolvidas no Subprojeto 
Interdisciplinar- PIBID/UERR 2014.1 à 2015.1. As 
atividades foram desenvolvidas em cumprimento às 
propostas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
a Docência PIBID/UERR. Que visa promover a inserção 
dos bolsistas no contexto escolar, em escolas públicas 
parceiras com a Universidade Estadual de Roraima 
(UERR), para que desenvolvam atividades didático-
pedagógicas. Dentre essas atividades destaco; palestras, 
oficinas, leitura e resumo do Projeto Político Pedagógico 
(PPP),portfólio, planejamento e orientações com os 
coordenadores do subprojeto e o professor supervisor da 
escola.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
As atividades foram desenvolvidas tanto no ambiente 
escolar, quanto extraescolar, sendo que na escola o campo 
de atuação era a sala de aula. Que tinha como foco 
principal a observação da didática do professor supervisor 
em sala de aula e os conteúdos ministrados por ele, na 
tentativa de observar se os conteúdos ministrados tinham 
alguma relação com os temas do subprojeto 
(Interdisciplinaridade, Política e/ ou Políticas Públicas). Os 
coordenadores disponibilizaram das informações 
necessárias para o bom andamento das atividades, como 
por exemplo: Modelos de planos de Ensino, Plano de Aula, 
Modelo de Portfólio, modelo de relatório do PPP, recursos 
metodológicos e materiais pedagógicos para a realização 
das atividades, dentre outros.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As atividades foram desenvolvidas de maneira 
sistematizada. Durante a execução do projeto, ocorreram à 
entrega de Relatórios das atividades desenvolvidas, 
Resumos das obras estudadas; Planos de ensino; Planos 
de Aula; Portfólio; e relatório do Projeto Político Pedagógico 
(PPP) da escola campo. 
Foram Investigados dentro dos Livros Didáticos de História; 
Geografia: e Filosofia conteúdos relacionados ao tema do 
Subprojeto: Interdisciplinaridade, Política e/ou Políticas 
Públicas. 
Houve a ministração de um Mine Curso no Município de 
Alto Alegre-RR pelos bolsistas com o tema: Políticas 
Públicas implantadas no Brasil para sediar a Copa do 
Mundo em 2014, mediante estudos e referências 
bibliográficas. 
As atividades realizadas durante o decorrer do subprojeto 
tiveram como tema de estudo: Políticas e/ou Políticas 
Publicas, foram discutidas e trabalhadas as obras: Estado, 
governo e mercado, do autor: Ricardo Corrêa Coelho e 
Políticas Públicas da autora: Maria das Graças Rua. 

Ocorreram discussões sobre o ensino e atividades nas 
escolas, produção e execução de oficinas, planejamentos, 
e seleção do material necessário para execução das 
atividades extraclasse. Visitamos alguns pontos turísticos, 
considerados patrimônios público, do município de Boa 
Vista-RR. Participei do mini-curso com o tema "O uso da 
imagem em sala de aula": tendo como finalidade a 
Capacitação e Formação Continuada dos acadêmicos 
bolsistas. Com base no mini-curso acima citado, em grupo, 
fizemos a montagem e exposição de um documentário 
com a temática Bullying: As políticas públicas 
desenvolvidas no Estado de Roraima para prevenção e 
combate dessa prática dentro do ambiente escolar. Com o 
intuito de levar a discussão para sala de aula, utilizamos 
esse documentário e ministramos uma palestra na escola 
parceira. 
 
CONCLUSÕES 
O programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
PIBID/UERR, visa o aperfeiçoamento e valorização da 
formação de professores para a educação básica. É 
Desenvolvido por instituições de Educação superior (IES) 
em parceria com Escolas de Educação Básica da Rede 
Pública de Ensino. Abrange desde a teoria à prática, o que 
tem me proporcionado desenvolver diversas atividades 
proposta pelo subprojeto interdisciplinar, mediante reuniões 
de planejamento, orientações, acompanhamento e 
avaliação das atividades. 
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Relato de experiência das atividades desenvolvidas no Subprojeto Interdisciplinar- 
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INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho tem por finalidade apresentar relato de 
experiência das atividades desenvolvidas no Subprojeto 
Interdisciplinar “Interdisciplinaridade, Política e Políticas 
Públicas” do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência PIBID/UERR 2014.1 à 2015.1, e foi organizado 
mediante pesquisa bibliográfica, estudos em grupo e 
fundamentação teórica. O projeto promove a inserção dos 
acadêmicos bolsistas no contexto das escolas públicas 
para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas. 
Portanto, este trabalho foi sistematizado em cumprimento 
às propostas do PIBID/UERR, em parceria com a 
Universidade Estadual de Roraima (UERR).  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
As atividades do PIBID/UERR foram desenvolvidas 
mediante inserção direta no ambiente escolar, tendo como 
campo de atuação a sala de aula. As observações das 
aulas do supervisor tiveram o intuito de perceber a didática 
empregada, assim como a relação que o conteúdo tinha 
com os temas do subprojeto (Interdisciplinaridade, Política 
e Políticas Públicas). O andamento das atividades 
propostas pelo o subprojeto interdisciplinar se deu 
mediante reuniões de planejamento, orientações, 
acompanhamento e avaliações das atividades. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As atividades foram desenvolvidas na sala de aula e 
extraclasse. Durante a execução do projeto, houve a 
entrega de relatórios das atividades desenvolvidas, 
resumos das obras estudadas; planos de ensino; planos de 
Aula; portfólio; e relatório do Projeto Político Pedagógico 
(PPP) da escola campo. 
Investigou-se nos livros didáticos de História; Geografia: e 
Filosofia conteúdos relacionados ao tema do Subprojeto: 
Interdisciplinaridade, Política e/ou Políticas Públicas. 
Ministrou-se um Mine Curso sobre as Políticas Públicas 
implantadas no Brasil para sediar a Copa do Mundo em 
2014. 
Foram desenvolvidos estudos sobre as obras: Estado, 
governo e mercado, do autor: Ricardo Corrêa Coelho e 
Políticas Públicas da autora: Maria das Graças Rua. 
Reunirmo-nos para discussões sobre o ensino e atividades 
nas escolas, produzimos e executamos oficinas; 
planejamos; selecionamos e desenvolvemos atividades 
extraclasse, a exemplo, a realização de um passeio 
turístico em que retratamos a origem da cidade, bem como 
as políticas públicas adotadas para restauração e 
conservação do patrimônio público. 
Organizado pela Coordenação, participamos de um 
minicurso com o tema "O uso da imagem em sala de aula": 
a oferta teve o intuito de fomentar a discussão a respeito 

do uso de recursos imagéticos em sala de aula. Como 
tratar a imagem (seja ela feita através de fotos, gravuras, 
vídeos, filmes, teatro, etc.) de modo crítico e como usá-la 
como recurso metodológico, sem que ela seja vista como 
reprodução ideológica. 
Com base no minicurso acima citado, em grupo, fizemos a 
montagem e exposição de um documentário com a 
temática - Bullying: As políticas públicas desenvolvidas no 
Estado de Roraima para prevenção e combate dessa 
prática dentro do ambiente escolar. 

Com o intuito de levar a discussão para sala de aula, 
utilizamos esse documentário e ministramos uma palestra 
na escola campo. Durante as pesquisas bibliográficas e 
atividades desenvolvidas fomos orientados pelo professor-
supervisor e coordenadores do Subprojeto Interdisciplinar. 
 
CONCLUSÕES 
O PIBID/UERR visa o aperfeiçoamento e valorização da 
formação de professores para a educação básica. É 
desenvolvido por instituições de Educação superior (IES) 
em parceria com Escolas de Educação Básica da Rede 
Pública de Ensino. 
A implementação desse programa abrange desde a teoria 
à prática, o que tem proporcionado aos estudantes o 
desenvolvimento de diversas atividades propostas pelo 
subprojeto interdisciplinar, mediante reuniões de 
planejamento, orientações, acompanhamento e avaliação 
das atividades. 
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Relato de Experiência no Ensino Médio 
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INTRODUÇÃO 
 
Este relato de experiência tem por objetivo mostrar como 
desenvolvemos nossas atividades, dentro deste terceiro 
semestre participando do PIBID na Escola Estadual Ayrton 
Senna pela Universidade Estadual de Roraima, juntamente 
com o professor supervisor Francieliton Paixão. 
Neste espaço de tempo pudemos vivenciar o dia a dia do 
professor e seus desafios, estar lidando com tantas mentes 
diferentes no mesmo espaço.  Sendo desta forma a maior 
problemática de lecionar é conseguir tratar de assuntos 
complexos numa linguagem facilitada para um bom 
entendimento do aluno. Dentro disto também os problemas 
de estrutura da escola enfrentados por professores e 
alunos, que na nossa visão prejudicam de maneira grave o 
processo de aprendizagem naquela instituição. 
 

MATERIAL E MÉTODOS  

 
Neste semestre foram usados os seguintes métodos e 
materiais: 
 

� Observação das aulas do professor supervisor 
Francieliton. 

� Reuniões dos coordenadores com os acadêmicas 
e supervisores. 

� Elaboração e apresentação em grupo de vídeo 
envolvendo politicas e politicas públicas. 

� Debates em grupos envolvendo todos após a 
apresentação dos vídeos. 
 

Recursos utilizados: Note book, Datashow, caixa de 
som, Pen drive, pincel, lousa. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
O PIBID tem o intuito de fomentar o crescimento de 
discentes nas escolas do Brasil inteiro, de forma que 
possam ter uma formação acadêmica mais desenvolvida e 
apta a ministrar aulas no ensino básico e médio.  Desta 
forma a estadia neste projeto esta sendo de grandiosa valia 
para nossa formação acadêmica, pois através deste 
estamos conseguindo de certa maneira testar o 
conhecimento que nos foi passado durante o curso de 
sociologia, através das atividades propostas pelo projeto. 
Notamos avanços em nós e nos demais colegas 
acadêmicos na questão de transformar o conteúdo 
proposto em sala de aula, para uma forma mais didática 
para os alunos, através de observação nas aulas de 
historia do professor Francieliton, observamos como este 
tem domínio de conteúdo e repassa de forma inteligível 
para os alunos. 
 

CONCLUSÕES 
 
Durante esse semestre todas as atividades desenvolvidas 
foram de grande importância para nos, pois com a 
observação das aulas pudemos observar as dificuldades 
que os professores enfrentam no dia a dia daquela escola, 
contudo, tudo isso fez com que o nosso desejo de tornar 
nos bons professores se reforçou e aumentou a nossa 
vontade de exercer esta profissão. 
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Relatos de Experiência no PIBID/Interdisciplinar 

SILVA, Kaiane Paula da;* FAVRETO, Elemar Klebe; LEIDENS, Fracisco Rafael; DIAS, Rafael Parente Ferreira;  

Universidade Estadual De Roraima, acadêmica de Sociologia - Campus Boa vista –RR. 
Email:kaiane.anny@gmail.com. Professores Coautores e coordenadores do PIBID/Interdisciplinar. 

Palavras Chave: Conhecimento, experiências, avanços e dificuldades. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Este relato trás informações sobre, minha experiência no 
PIBID INTERDISCIPLINAR da Universidade Estadual de 
Roraima, buscará descrever minha convivência durante os 
trabalhos realizados, as experiências, avanços, 
dificuldades e resultados que o projeto alcançou.  
Problemas surgem como em qualquer outro lugar, pois 
nada é perfeito, e a escola tem problemas como qualquer 
outra instituição, porém nosso objetivo foi observar 
metodologias do professor, comportamento dos alunos e a 
posição da escola como uma líder. 
As atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2015 
foi analisar o ppp da escola, acompanhar as aulas de um 
professor de historia e fazer um plano de ensino do livro de 
filosofia do ano letivo, e para os coordenadores uma 
exposição de um vídeo editado que dê ou mostre exemplos 
ou falta de politica, ou politicas publicas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
O material estudado no decorrer do semestre foi o ppp – 
Projeto Politico Pedagógico da escola estadual Ayrton 
Senna, onde a mesma tem a intenção de inovar com um 
jeito diferente de ser, redimensionando o tempo e o espaço 
escolar, voltado para a sociedade do conhecimento e não 
da informação, com uma política humanista. Um projeto 
político-pedagógico que aponta para a superação da 
cultura tradicionalmente assumida como simples 
transmissão de conhecimento, avançando no sentido da 
pesquisa e da construção de novos saberes a partir do 
convívio e das inter-relações das áreas do conhecimento. A 
Escola Estadual Ayrton Senna da Silva, sediada a Rua 
Floriano Peixoto, 221 – centro, na cidade Boa Vista/RR, 
capital do Estado de Roraima. 
Tivemos também que planejar o plano de aula do livro de 
filosofia com todas as metodologias que um plano exige, 
pois como um pibid interdisciplinar temos que trabalhar 
com as quatros disciplinas, historia, filosofia, geografia e 
sociologia. 
Os coordenadores propuseram que fizéssemos um vídeo 
editado que mostrasse a politica, ou politicas pública, eu e 
meu grupo fizemos a edição do filme Carandiru, que 
demonstra a questão de politicas publicas dentro do 
sistema prisional, vendo a realidade dos aprisionados em 
suas rotinas em regime fechados. 

 
RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 
Nesse semestre tivemos resultados equilibrados, e 
competentes, pois eu como bolsista tive um conhecimento 

mais amplo sobre a escola Ayrton Senna, sobre o livro 
didático de filosofia e sobre edições de vídeos, pois 
tivemos um mini curso pra aprendermos a trabalhar com 
filme. As dificuldades foram poucas e superadas, os 
avanços, ou até mesmo a aprendizagem foram alcançadas 
com sucesso, tudo com muita competência,  
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Relato de experiência: olhar de um pibidiano no Ensino da Química das Soluções 
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Palavras Chave: Soluções, Laboratórios, ensino. 
 

INTRODUÇÃO 
O Programa Institucional de Inicação à docência – PIBID 
CAPES é uma iniciativa para aperfeiçoamento e 
valorização da formação de professores para a educação 
básica. Neste sentido, o Subprojeto Química-Boa Vista 
UERR oportuniza o contato dos pibidianos direto com a 
realidade escolar em três escolas estaduais do município 
de Boa Vista/RR, dentre elas a Escola Estadual Gonçalves 
Dias. A efetiva interação entre acadêmicos-escola baseia-
se em experiências em sala de aula quanto ao ensino- 
aprendizagem dos conteúdos curriculares da Química para 
o Ensino Médio. Neste contexto, está o conteúdo de 
soluções, parte do programa do 2º ano do Ensino Médio. 
As soluções acontecem quando as partículas dissolvidas 
são menores que 1 nm (10 Å) e podem aparecer nos três 
estado físicos que são sólido, líquido e gasoso e segundo 
O´Connor (1993) três aspectos são importantes para o 
estudo das soluções que são quantidade, concentração e 
composição. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo 
relatar a experiência obtida por um acadêmico do curso de 
licenciatura em Química da Universidade Estadual de 
Roraima com o Programa Institucional de Inicação á 
Docência – PIBID CAPES na Escola Estadual Gonçalves 
Dias, em que foram planejadas e ministradas aulas para o 
ensino de soluções aos alunos do 2º ano do Ensino Médio. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram planejadas e ministradas aulas teóricas a 4 turmas 
diferentes do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual 
Gonçalves Dias, com acompanhamento da supervisora do 
Subprojeto Química Boa Vista/UERR, durante o período de 
março/2015 a junho/2015. As turmas têm em média 30 
alunos cada uma.  Foram ministradas 26 aulas, para cada 
turma, com abordagem dos seguintes conteúdos: 
conceituação de soluto e solvente, coeficiente de 
solubilidade, interpretação gráfica da curva de solubilidade 
e cálculos da concentração comum, molaridade, titulação e 
de diluição. Foram utilizados quadro branco, pincel e data 
show.  Para o processo de avaliação foram aplicadas 
provas discursivas, trabalhos em grupos, dinâmicas em 
sala de aula e listas de exercícios. Entretanto, não houve 
aula experimental.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com o acompanhamento das aulas referentes às soluções 
foi possível perceber a grande preocupação com a 
fundamentação teórica sobre o assunto, valorizando os 
aspectos teóricos quantitativos e qualitativos 
contextualizado com o cotidiano dos alunos. Vale ressaltar 
que o ensino de Química deve contribuir para uma visão 
mais ampla do conhecimento para melhor compreensão do 
mundo físico e para construção da cidadania, 
contemplando na sala de aula, conhecimentos socialmente 

relevantes, que façam sentido e possam se integrar à vida 
do aluno (PCNEM,1999). Muitos alunos não associavam 
soluções a um simples cafezinho, limonada e até mesmo 
presença no nosso organismo. 
Além disso, foi possível acompanhar os alunos e constatar 
que as dificuldades encontradas no estudo das soluções 
estão relacionadas à interpretação dos exercícios e 
cálculos químicos. Muitas vezes, os alunos não conseguem 
diferenciar soluto e solvente no enunciado dos exercícios 
propostos. Na resolução da questão, muitos não logravam 
êxito por não possuir base matemática, pois erravam 
operações básicas, como exemplo, não saber se era para 
efetuar divisão ou multiplicação em uma regra de três 
simples.  
Contudo, as provas discursivas mostraram resultados 
satisfatórios, em que 83% alunos conseguiram índice de no 
mínimo 70% de rendimento.  
O número reduzido de aulas de química no ensino médio, 
dificuldades dos alunos e número de alunos em sala de 
aula são pontos que dificultam o cumprimento do programa 
com extensão para aulas práticas. Sabe-se que podem ser 
realizadas diversas práticas sobre soluções utilizando 
materiais alternativos. Porém, pelos motivos apontados 
acima, não foi possível realizar experimentos. A 
experimentação viria sanar as dificuldades na parte da 
interpretação do enunciado, contextualização do ensino e 
visão microscópica da dissolução, pois hoje sabemos que 
o papel da escola não é apenas o ensino em si, mas 
também a formação do pensamento sistemático e crítico 
sobre o mundo físico e social. 
 
CONCLUSÕES 
A experiência adquirida no ensino de soluções para alunos 
do 2º ano do Ensino Médio promoveu um olhar quanto aos 
desafios do professor em sala de aula e despertou maior 
interesse pelo magistério. Além disso, foi possível perceber 
a necessidade das aulas práticas no ensino de soluções, 
pois pode motivar os alunos, estimular o pensamento crítico 
e raciocínio, complementar a teoria, bem como permitir 
uma maior visão microscópica dos fenômenos envolvidos. 
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Rendimento de cultivares de melancia no Cerrado de Boa Vista, Roraima 

MENEZES, Pedro Henrique Santos*1, SILVA, Edgley Soares1, CARMO, Ignácio Lund Gabriel da Silva1, MONTEIRO 
NETO, João Luiz Lopes1, SAMPAIO, Algusto César Falcão1, MEDEIROS, Roberto Dantas2  

1 Mestrando em agronomia pela Universidade Federal de Roraima, pedro.agro86@gmail.com 
2 Pesquisador da Embrapa Roraima 

Palavras Chave: Citrullus lanatus L., Amazônia setentrional, Produtividade. 
 

INTRODUÇÃO 
A cultura da melancia é uma das mais exploradas no 
Estado de Roraima, principalmente, por pequenos e 
médios produtores devido as condições edafoclimáticas 
favoráveis (solo, temperatura média 27oC, alta intensidade 
de luz/dia e disponibilidade de água para irrigação), com 
ciclo em torno de 70 dias, é uma excelente alternativa para 
cultivo nas áreas de Cerrado do Estado (MEDEIROS; 
HALFED-VIEIRA, 2007).  
As cultivares de melancia têm sido desenvolvidas visando 
altas produtividades, resistência à pragas e doenças, 
melhor adaptação às diferentes condições climáticas, boa 
resistência dos frutos na pós-colheita e características 
comerciais que atendam às exigências do mercado 
consumidor. No entanto, a maioria das cultivares 
apresentam problemas de adaptação à determinadas 
regiões, o que resulta em baixa produtividade e qualidade 
inferior dos frutos. 

Neste sentido, objetivou-se avaliar o rendimento de 
frutos de cultivares de melancias produzidas nas 
condições do Cerrado de Boa Vista, Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no período de novembro de 
2014 a fevereiro de 2015, em área de Cerrado, no Campo 
Experimental Água Boa da Embrapa Roraima, município 
de Boa Vista-RR, cujas coordenadas geográficas de 
referência são: 02° 39’ 00’’ N e 60° 49’ 28 40’’ W, com 90m 
de altitude.  
O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 
quatro repetições. Os tratamentos consistiram da 
avaliação de doze cultivares de melancia sendo elas: 
Combat, Conquista, Verena, Congo, Magnum, Electra, 
Santa Amélia, Explore, Emperor, Crimson Select Super, 
Charleston Gray Super e Omaru Yamato. As parcelas 
foram constituídas por duas fileiras de plantas com 8,0 m 
de comprimento, espaçadas em 4,0 m entre linhas e 1,0 m 
entre plantas totalizando 32,0 m2, sendo a área útil de 24,0 
m² (6,0 x 4,0 m). 
Avaliaram-se o número de frutos a massa média por fruto 
e a produtividade de frutos. Nível de significância 
determinado pelo teste F, e as médias das cultivares 
comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores médios para as características de número de 
frutos, massa média por fruto e produtividade de frutos 
estão contidos na tabela 1. 
O número de frutos foi influenciado pelas diferentes 
cultivares. As maiores médias foram encontradas nas 

cultivares Crimson Select Super, Santa Amélia e Emperor, 
com 6750,0, 6500,0 e 5875,0 unidades respectivamente. 
A massa média por fruto variou de 12,33 a 8,26 kg. As 
maiores médias foram encontradas para as cultivares 
Magnum, Explore, Conquista, Charleston Gray Super, 
Combat e Crimson Select Super. 
Para a produtividade, observou-se que a cultivar Crimson 
Select Super foi significativamente superior as demais, 
com média máxima observada de 73782,50 kg  haEm 
outros trabalhos desenvolvidos pelo autor a cultivar 
Crimson foi também responsável pela maior produtividade 
(66920,0 kg ha-1, um pouco abaixo da observada aqui) 
estando bem acima do rendimento médio da cultura na 
região Norte que é de 13300,0 kg ha-1 (CALIARI et al., 
2007). 
 
Tabela 1. Valores médios das características produtivas de 
cultivares de melancia, Boa Vista-RR, 2015 

Cultivares 
Número 
de frutos 

(ha-1) 

Massa 
média por 
fruto (kg) 

Produtividade 
(kg ha-1) 

Combat 3750,0c 10,92a 40874,50c 
Conquista 3875,0c 11,20a 43618,75c 

Verena 5125,0b 8,92b 45881,25c 
Congo 4875,0b 9,17b 42463,75c 

Magnum 3375,0c 12,33a 40666,25c 
Electra 5375,0b 9,87b 52956,25c 

Santa Amélia 6500,0a 9,68b 62656,25b 
Explore 5375,0b 11,31a 60181,25b 
Emperor 5875,0a 8,29b 48523,75c 

Crimson S. Super 6750,0a 10,86a 73782,50a 
Charleston G. Super 4625,0c 10,99a 47971,25c 

Omaru Yamato 5250,0b 8,26b 42306,25c 
CV% 14,53 11,28 15,72 

Médias seguidas de mesmas letras nas colunas não diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
 
CONCLUSÕES 
A cultivar Crimson Select Super é responsavel pela maior 
produtividade de frutos. 
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Rendimento do beneficiamento de componentes residuais oriundos da extração de 
sementes de Centrolobium paraense Tul, Fabaceae. 
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Palavras Chave: avaliação, pau-rainha, processamento, resíduos, sâmaras.  
 
INTRODUÇÃO 
O pau-rainha (Centrolobium paraense Tul.), Fabaceae, é 
uma das espécies com potencial genético madeireiro mais 
promissor para serem avaliadas e incorporadas em 
trabalhos de seleção e melhoramento (KAMINSKI, 2004). 
No desenvolvimento de pesquisa avaliando sementes de 
C. paraense, há geração de resíduos orgânicos, 
componentes estruturais de sâmaras (frutos), que 
possuem composição muito rígida, exigindo 
beneficiamento, para obter um produto final passível de 
uso na agricultura. Este conforme GUIMARÃES, 
SMIDERLE & SOUSA (2015), pode ser reintroduzido ao 
ciclo produtivo como um possível substrato alternativo, 
visto que apresenta características agronomicamente 
desejáveis. Portanto, neste trabalho, objetivou-se avaliar o 
rendimento do beneficiamento de componentes residuais 
oriundos da extração de sementes de Centrolobium 
paraense Tul. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado no ano de 2015, no laboratório 
de resíduos (LR) e central de recebimento de amostra 
(CRA) da Embrapa Roraima, situada na BR-174, km 8, 
Boa Vista-RR, coordenadas geográficas 02º45’28”N e 
60º43’54”W. 
Deu-se início o beneficiamento das amostras de 
componentes residuais oriundos da extração de sementes 
de C. paraense, passando inicialmente pela triagem, 
separado os diferentes componentes estruturais das 
sâmaras (AB = abas, NS = núcleos seminíferos e LE = 
lóbulos revestidos de espinhos), distinguindo-os de acordo 
com a origem das matrizes, em duas áreas (1 = Água Boa 
e 2 = Bonfim), no estado de Roraima.  
Em seguida, realizou-se quarteação manual e 
selecionaram-se amostras representativas para a 
pesagem em balança de precisão (0,01 g) e pré-secagem 
em estufa com circulação de ar, graduada na faixa de 60-
65ºC por 48 horas. Para o processamento, utilizou-se 
moinho tipo Willye, sendo necessária a redução manual 
dos NS e LE, por se tratar de material muito rígido. Na 
redução foi utilizada tesoura de poda para NS e terçado 
para LE. Ambos foram posteriormente pré-processado em 
moinho de facas de aço inox potente, da marca Marooni, 
com malha de 1,5 mm, localizado na CRA. Em seguida, 
foram processados em moinho de facas tipo Willye (1 mm) 
para uniformização da granulometria das amostras. As 
abas das sâmaras, por serem resíduos vegetais de fácil 
trituração, foram processadas diretamente no moinho tipo 
Willye. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Figura 1 apresentam-se os resultados da avaliação do 
rendimento obtidos no beneficiamento dos componentes 
residuais oriundos da extração de sementes de C. 

paraense.  A média obtida após triagem dos componentes 
de sâmaras coletadas (Figura 1A) nas áreas 1 e 2 é de 
7,8%±6,173 de AB, 13,05%±1,506 de NS e 77,12%±6,088 
de LE, seguindo a relação média de 0,8:1,3:7,7 
(AB:NS:LE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Estrutura das sâmaras (A) e rendimento total (B) do 
beneficiamento dos componentes residuais (AB, NS e LE) da extração 
de sementes de C. paraense coletadas na Água Boa e Bonfim, em 
Roraima. 
 

Os resultados obtidos (Figura 1A) mostraram que após 
abertura dos LE para retirada das sementes, em um total 
de 10 kg de componentes estruturais (resíduos), haveria 
em média 0,78 kg de AB, 1,3 kg de NS e 7,71 kg de LE. 
Após beneficiá-los, teríamos em média um rendimento 
total (Figura 1 B) de 87,5%±1,619 correspondente a 0,68 
kg de AB, 87,7%±2,036 de NS (1,14 kg), 76,4%±1,456 de 
LE (5,89 kg) na relação 0,8:1,4:7,6 (AB:NS:LE) 
devidamente processados, com granulometria 
uniformizada para 1 mm. 
 
CONCLUSÕES 
O rendimento do beneficiamento de componentes 
residuais oriundos da extração de sementes de C. 
paraense é satisfatório. São gerados três produtos com 
granulometria uniformizada de 1 mm, na relação 
0,8:1,4:7,6 (AB:NS:LE). Sendo necessário para NS e LE 
devido a sua rigidez, melhor suporte tecnológico para seu 
beneficiamento. 
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Repelência de inseticidas naturais ao Ácaro-Vermelho-das-Palmeiras 

BATISTA*¹,2, Jéssica S.R, MORAIS², Elisangela G.F., NEGRINI, Marcelo², PEREIRA, Rosely S. * 

1,2* ¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. Av. Glaycon de Paiva, 2496 - Pricumã Boa Vista - RR CEP: 
69.303 jessica.srbatista@hotmail.com 
2 Laboratório de Entomologia Embrapa Roraima. Br 174 km 08, Distrito Industrial, CEP:69301-970 Boa Vista- RR 
Palavras Chave: praga quarentenária, controle natural, manejo integrado de pragas. 
 
INTRODUÇÃO 
O ácaro-vermelho-das-palmeiras, Raoiella indica (Acari: 
Tenuipalpidae), foi relatado em 2009 no estado de 
Roraima (Navia et al., 2011) e em 2011 no estado do 
Amazonas (Rodrigues & Antony, 2011). Classificado como 
praga quarentenária presente no Brasil, ele é uma ameaça 
para plantas da família Arecaceae, especialmente para o 
coqueiro (Cocos nucifera L.). Apesar da realização de 
testes iniciais com acaricidas (Carrillo et al., 2012, Assis et 
al. 2012), não existem trabalhos abordando o efeito de 
extratos botânicos no controle dessa espécie. O objetivo 
do trabalho foi testar a repelência de inseticidas botânicos 
a base de rotenona EkosBroca, Derris e Extermix a R. 
indica. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado no Laboratório de Entomologia 
da Embrapa Roraima. Foi testada a repelência dos 
inseticidas botânicos EkosBroca (5%), Extermix (3%) e 
Derris (1%), com experimento com chance de escolha. 
Estas dosagens foram usadas, pois causaram altas 
mortalidades em cola entomológica num experimento de 
eficiência (indicando repelência). Para cada produto foram 
usados 10 folíolos de palmeira Adonidia merrilii de 14 cm 
de comprimento, que foram divididas ao meio, sendo uma 
parte submergida em água destilada e a segunda parte em 
soluções dos inseticidas botânicos, ficando um espaço não 
tratado de 3 mm. Após tratamento, as folhas foram 
acondicionas em arenas (bandejas com esponja 
umedecida sobreposta em papel filtro) e tiveram suas 
bordas circundadas por algodão umedecido e cola 
entomológica. Entre o espaço tratado e não tratado foram 
transferidas 10 fêmeas adultas de R. indica por repetição. 
Após 24 horas, o número de indivíduos vivos na parte 
tratada com água e com os produtos foram contabilizados. 
Foi calculado o percentual de repelência (RP%) para cada 
produto através da fórmula (RP) = [(NC – NT) / (NC + NT) 
x 100] (OBENG-OFORI, 1995), em que NC é o número 
médio de ácaros vivos no controle e NT o número médio 
ácaros vivos no tratamento. O número de indivíduos 
repelidos foi submetido ao teste do Qui-Quadrado, ao nível 
de significância de 5%.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As folhas de palmeira tratadas com EkosBroca na 
concentração de 5% repeliram cerca de 90,1% dos 
indivíduos. As folhas tratadas com Extermix (3%) e com 
Derris (1%) repeliram 3,5% e 18,3% dos indivíduos, 
respectivamente e não houve diferença estatística entre o 
número de ácaros na área tratada e não tratada (Figura 1). 
Inseticidas naturais podem matar, atrair, repelir e com isso 
evitar a alimentação e/ou oviposição de pragas sob as 
plantas (ISMAN, 2006). Efeitos repelentes de inseticidas 
botânicos são relatados para outras espécies de ácaros-
praga, como o nim nas concentrações de 0,25%, 0,50% e 
1% para Tetranychus urticae e 1,5% para Brevipalpus 
phoenicis (BRITO et al., 2006; JUSTINIANO et al., 2009). 

 
Figura 1 – Teste com chance de escolha para fêmeas de 
Raoiella indica (n = 100) em folíolos de palmeira Adonidia 
merrilii tratados e não tratados com EkosBroca (5%), 
Extermix (3%) e Derris (1%). Resultados significativos ao 
nível de 5% (*) e não significativos (ns).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÕES 
Apenas o inseticida botânico EkosBroca a 5% tem efeito 
de repelência para o ácaro-vermelho-das-palmeiras, 
portanto, este produto além de causar mortalidade pode 
evitar novas infestações do ácaro nas plantas. 
 
AGRADECIMENTOS 
Embrapa pelo apoio e à Ecojardim Franquias por fornecer 
os produtos. 
_________________ 
ASSIS, C.P.O. de, E.G.F. de Morais, M.G.C. Gondim Jr. 2012. Toxicity of 
acaricides to Raoiella indica and their selectivity for its predator, Amblyseius 
largoensis (Acari: Tenuipalpidae, Phytoseiidae). Exp. Appl. Acarol.  DOI 
10.1007/s10493-012-9647-5 (online) Acessso 08/02/2013. 

BRITO, H. M. et al. Toxicidade de formulações de nim (Azadirachta indica A. 
Juss.) ao ácaro-rajado e a Euseiusalatus De Leon e Phytoseiulusmacropilis 
(Banks) (Acari: Phytoseiidae). Neotropical Entomology, v. 35, n. 4, p. 500-505, 
2006. 

CARRILLO, D., J.H. Frank, Rodrigues, J.C.V. & J.E. Peña. 2012. A review of 
the natural enemies of the red palm mite, Raoiella indica (Acari: Tenuipalpidae). 
Exp. Appl. Acarol. 57: 347–360. DOI 10.1007/s10493-011-9499-4 

ISMAN, M. B. Botanical insecticides, deterrents, and repellents in modern 
agriculture and increasing regulated world. Annual Review of Entomology, v. 
51, p. 45-66, 2006. JUSTINIANO, W. et al. Eficiência do Óleo de Neem no 
Controle do Ácaro da Leprose dos Citros Brevipalpusphoenicis (Geijskes, 1939). 
Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 39, n. 1, p. 38-42, 2009. 

JUSTINIANO, W. et al. Eficiência do Óleo de Neem no Controle do Ácaro da 
Leprose dos Citros Brevipalpusphoenicis (Geijskes, 1939). Pesquisa 
Agropecuária Tropical, v. 39, n. 1, p. 38-42, 2009. 

NAVIA, D., A.L. Jr Marsaro, F.R. da Silva, M.G.C. Jr. Gondim & G.J. de 
Moraes. 2011. First report of the red palm mite, Raoiella indica Hirst (Acari: 
Tenuipalpidae), in Brazil. Neotrop. Entomol. 40:409–411. 

OBENG-OFORI, D. Plant oils as grain protectants against infestations of 
Cryptolestes pussilus and Rhyzopertha dominica in stored grain. Entomologia 
Experimentalis et Applicata, v. 77, n. 2, p. 133-139, 1995. 

RODRIGUES, J.C.V. & ANTONY, L.M.K. 2011. First report ofRaoiella 
indica(Acari: Tenuipalpidae) in Amazonas State,Brazil. Florida Entomologist94, 
1073–1074

Número de fêmeas adultas

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Broca 5%

Extermix 3%

Derris 1%

ControleTratamento

p = 0,00009*

p = 0,7579
ns

p = 0,4365
ns



   X Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Roraima – SNCT-RR.     175 
 

                     Rua Sete de Setembro, 231– Canarinho – 69.306-530 – Boa Vista/RR.  
                                                                                                                                       Email: resumosnctrr@gmail.com 
 

Resgate de jogos populares na educação infantil e ensino fundamental. 
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INTRODUÇÃO 
 
O jogo é uma atividade lúdica que pode ser trabalhada de 
forma livre ou competitiva, a partir de regras, podendo se 
tornar brincadeiras tradicionais entre crianças. 
Os jogos tradicionais fazem parte da cultura popular e 
devem ser trabalhados pelos professores por serem parte 
do universo infantil, que influência no desenvolvimento 
sócio–cultural da criança. Vygotsky (1978), enfatiza que o 
envolvimento ativo das crianças com seu ambiente, ajuda 
no desenvolvimento social, sendo desta forma, papel da 
escola fazer um resgate destes jogos, proporcionando aos 
alunos vivencia e maior compreensão dos saberes 
tradicionais. 
O objetivo do estudo foi identificar o conhecimento e 
preferências dos escolares sobre os Jogos Populares (JP) 
em função do nível de Ensino, Educação Infantil (1° 
período) e Ensino Fundamental I (5° ano). 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
 
O estudo foi uma intervenção pedagógica no subprojeto 
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência) UERR - CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), na Escola 
Municipal Frei Arthur Agostini em Boa Vista-RR. 
Participaram alunos de 4 e 11 anos do 1° período do 
ensino infantil (32) e 5° ano do ensino fundamental (21). A 
intervenção consistiu de seis sessões, uma vez por 
semana, com duração de 50min. Na Educação Infantil 
foram trabalhadas cantigas de roda e no Ensino 
Fundamental Jogos e Brincadeiras. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O conhecimento dos participantes da Educação Infantil foi 
de 3 cantigas populares: Atirei o pau no gato, Borboletinha 
e Batatinha-Frita, no Ensino Fundamental, foi de 13, sendo 
as de maior frequência “Bandeirinha”, “pula carniça” e “vai-
e-vem”. Em termos de preferência na participação, no 
Ensino Infantil foram “A cobra”, “Sapinho” e “A minhoca e o 
Leão”, e no Ensino Fundamental “Pula corda”, “Vai-e-Vem” 
e “Futebol-em-Dupla”. Observou-se que na Educação 
Infantil os JP com maior destaque tinham como 
característica serem cantigas, no Ensino Fundamental, 
porém, não se observou característica em comum 
nenhuma. 

CONCLUSÕES 

Os participantes da Educação Infantil desconheciam a 
maioria das atividades propostas. No Ensino Fundamental 
a maioria das atividades propostas já era de domínio dos 
participantes, Rodrigues (2012), ao fazer uma pesquisa 
semelhante afirma que apesar da influencia da mídia os 
alunos ainda conhecem e brincam de algumas JP. Há 
necessidade de maior contato com os JP, principalmente 
transmitido pelos familiares e comunidade, como também 

pela escola, pois de acordo com Craidy e Kaercher (2001) 
é importante que a escola abra espaço para as 
brincadeiras populares e que haja uma interação entre os 
professores e as crianças durante os jogos. 
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Resíduos laboratoriais do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba 
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INTRODUÇÃO 
Na grande maioria dos laboratórios das universidades 
brasileiras (e em especial nos laboratórios), a gestão dos 
resíduos gerados nas suas atividades rotineiras é 
inexistente, e devido à falta de um órgão fiscalizador, o 
descarte inadequado continua a ser praticado. A grande 
diferença entre gerenciar resíduos industriais e resíduos 
de laboratórios está na forma de tratamento e disposição 
final. As propriedades químicas dos resíduos mudam 
constantemente e dificilmente encontra-se um método 
padrão e eficaz para o seu tratamento (GERBASE et al., 
2005). Com esse trabalho objetivou-se quantificar os 
resíduos laboratoriais descartados provenientes dos 
departamentos de fitotecnia e ciências ambientais e 
ciências fundamentais e sociais do Centro de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal da Paraíba. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi desenvolvido no Centro de Ciências Agrárias 
(CCA), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no 
município de Areia (PB), microrregião do Brejo paraibano, 
próximo ás coordenadas geográficas de 6°58’12” latitude 
Sul e 35°42’15” longitude Oeste. 
Os laboratórios avaliados foram de análise de sementes e 
fruticultura do departamento de fitotecnia; Ciências 
ambientais e laboratórios de tecnologia pós-colheita; 
química orgânica, química geral e analítica do 
departamento de ciências fundamentais e sociais. 
O inventário do ativo foi desenvolvido através da visitação 
de todos os laboratórios envolvidos. Nos laboratórios 
foram entrevistados os responsáveis técnicos, com o 
objetivo de coletar informações sobre as características 
dos resíduos gerados, quais eram as suas principais 
fontes geradoras e a quantidade mensal gerada.   
Através dos dados obtidos realizou-se a mensuração da 
quantidade total de resíduos e suas respectivas fontes 
descartadas mensalmente por laboratório de cada 
departamento. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observa-se que em relação às fontes de resíduos 
encontradas no Departamento de Fitotecnia e Ciências 
Ambientais, o Laboratório de Fruticultura foi o que 
apresentou maior quantidade de ativo produzido, sendo a 
quantidade mais expressiva referente a 1 L de ácido 
sulfúrico (Figura 01). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Quantificação mensal dos resíduos descartados provenientes dos 

laboratórios de análise de sementes e fruticultura do departamento de fitotecnia e 

ciências ambientais. 

 
No laboratório de análise de sementes o valor mais 
expressivo ficou por conta do cloreto de sódio com 0,5 kg, 
Já nos laboratórios do Departamento de Ciências 
Fundamentais e Sociais, verifica-se mais fontes de 
resíduos descartadas do Laboratório de Química Orgânica, 
sendo a maior quantidade referente à sílica-gel 2 kg (figura 
02). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 02 – Quantificação mensal dos resíduos descartados provenientes dos 

laboratórios de tecnologia pós-colhieta, química orgânica e química geral e 

analítica do departamento de ciências fundamentais e sociais. 

 
Para o Laboratório de Tecnologia Pós-Colheita as maiores 
quantidades de resíduos descartados por mês, foram 
verificadas para as fontes ácido clorídrico e ácido sulfúrico, 
ambos com 1 L. 
Quanto ao Laboratório de Química Geral e Analítica não foi 
verificado descarte mensal de resíduos, haja visto o não 
funcionamento do mesmo durante o período em que se 
realizou a pesquisa. 
 
CONCLUSÕES 
O laboratório de fruticultura juntamente com o de química 
orgânica são os que mais descartam resíduos. 
As maiores quantidades descartadas são de sílica-gel com 
2 kg e ácido clorídrico e sulfúrico com 1L cada. 
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem a intenção de, primeiramente, mostrar a 
importância das teorias do conhecimento de Platão e 
Tomás de Aquino, comparando os aspectos que se 
assemelham e os que divergem entre o pensamento 
destes pensadores. Trata-se da análise e investigação da 
teoria do conhecimento destes pensadores: demonstrar os 
critérios que estes pensadores utilizaram para discernir o 
real do falso. Analisando as vias que induzem ao erro e a 
falsidade tal como as vias que levam ao conhecimento 
verdadeiro e a verdade. Desse modo, veremos, por fim, a 
contribuição destes autores para a construção da tradição 
científica e filosófica ocidental, isto é, de que modo 
contribuíram para a identidade da filosofia assim como a 
ciência que conhecemos tal como são atualmente.    
 
OBJETIVO GERAL: Compreender como acontece o 
processo do conhecimento, a partir destas teorias, 
utilizando como base teórica os textos destes autores.  
  
MATERIAL E MÉTODOS 
Todas as nossas reflexões basearam-se em pesquisas 
bibliográficas, textos da filosofia de Platão, Tomás de 
Aquino, assim como críticas e comentários de outros 
autores sobre este tema. Este trabalho faz parte de uma 
pesquisa atual, com potencial para futuros projetos na 
academia. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Pelo fato de se tratar de uma pesquisa unicamente teórica, 
os resultados obtidos restringiram-se ao âmbito conceitual. 
Conseguimos consultar muitos textos, sendo: textos 
originais traduzidos, textos secundários, isto é, 
comentários, críticas e artigos científicos os quais 
possibilitaram um aprofundamento intelectual sobre o tema 
e problema. Portanto, nossos resultados podem ser 
demonstrados da seguinte forma: é necessário 
compreender a história da busca pela verdade, da teoria 
do conhecimento no passado para que possamos ter uma 
melhor compreensão dos fatores que contribuíram para a 
formação epistemológica da ciência tal como é 
atualmente.   
 
CONCLUSÕES 
Partindo da comparação conceitual destes autores, 
verificando semelhanças e diferenças, podemos 
compreender de que modo ocorreram as mudanças da 
busca pela verdade na filosofia. A maior pretensão deste 
estudo e desta pesquisa é convidar a pensar, de forma 
crítica, nas perspectivas de Platão e Tomás de Aquino. 
Trata-se de um convite a debater sobre a busca pela 
verdade. Trata-se de uma reflexão sobre quais critérios 
podem ser utilizados para este empreendimento e quais 

vias podem levar ao erro nas perspectivas destes 
pensadores que ainda hoje despertam o interesse de 
pesquisa e estudo.  
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INTRODUÇÃO 
O plantio de espécies arbóreas em áreas de florestas 
alteradas é relevante, pois ao mesmo tempo em que 
pressupõe uma ação de recuperação ambiental, também 
representa a ocupação das áreas abandonadas. Sistema 
de preparo do solo, via subsolagem, assegura uma série 
de benefícios ao crescimento e desenvolvimento das 
plantas. Dentre os efeitos mais pronunciados está o ganho 
na produtividade das culturas, pois a compactação na 
camada superficial do solo impõe limitações ao 
aproveitamento da água e nutrientes pelas raízes. 
(Dedecek et al. 2007). O objetivo deste trabalho é 
determinar o índice de sobrevivência no campo de mudas 
de 11 espécies florestais, plantadas em solo subsolado e 
não subsolado. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi realizado no Campo Experimental Serra da 
Prata, município de Mucajaí, RR (02º 22’ 36” Norte e 60º 
59’ 48,5” Oeste). A precipitação pluvial anual média 
registrada para o local do experimento situa-se na faixa de 
1.840 a 2.090 mm ano-1. O preparo da área para o plantio 
incluiu operações de destoca, enleiramento, gradagem e 
subsolagem. Os tratamentos foram constituídos por 11 
espécies florestais e dois sistemas de preparo do solo 
(com subsolagem e sem subsolagem). As espécies 
florestais foram: abiu da mata (Micropholis venulosa), 
cedro amargo (Cedrela sp.), freijó (Cordia sp.), itaúba 
(Mezilaurus itauba), jacareúba (Calophyllum brasiliense), 
jatobá (Hymenaea courbaril), pau rainha (Centrolobium 
paraense), roxinho (Peltogyne sp.), seringueira (Hevea 
sp.), cedro doce (Pachira quinata) e visgueiro (Parkia 
pendula). Utilizou-se o delineamento experimental em 
blocos casualizados, em esquema de parcelas 
subdivididas, com três repetições. Nas parcelas (300 m2), 
foram instaladas as espécies e nas subparcelas (150 m2) 
foram estudadas as formas de preparo do solo (com e 
sem subsolagem). O espaçamento foi de 3 x 2 m e no 
plantio foram aplicados 64,4 g e 12 g, respectivamente de 
P2O5 e K2O, por cova-1. O plantio das mudas foi realizado 
em junho de 2014 e as avaliações de sobrevivência das 
plantas foram realizadas aos 3 e 12 meses após o plantio 
das mudas. A sobrevivência das plantas foi calculada por 
meio da percentagem remanescente de plantas em 
relação ao número inicial de mudas plantas (Pereira et al. 
2012), aos 3 e 12 meses após o plantio das mesmas. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As espécies apresentaram taxa média de sobrevivência de 
94,1% e 88,6% aos 3 meses após o plantio das mudas, 
respectivamente, no preparo do solo, subsolado e não 
subsolado (Tabela 1). Neste período o visgueiro, cedro 
amargo, abiu, cedro doce, seringueira e jacareúba 
atingiram 100% de sobrevivência no tratamento com solo 
subsolado. Aos 12 meses após o plantio, a taxa média de 
sobrevivência foi de 88,6% e 34,2%, respectivamente, para 
o tratamento subsolado e não subsolado. Neste período o 
cedro doce foi a espécie que apresentou a maior taxa de 
sobrevivência, tanto no tratamento do solo subsolado 
(96,3%) quanto no não subsolado (88,9%).   
Tabela 1. Sobrevivência (%) de mudas de 11 espécies 
florestais cultivadas em solo subsolado e não 
subsolado, obtida aos 3 e 12 meses, após o plantio em 
Mucajaí, RR 

Espécies 

Sobrevivência das plantas (%) 

Solo subsolado Solo não subsolado 

3 meses 12 meses 3 meses 12 meses 

Freijó 96,3 81,5 88,9 66,7 

Jatobá 96,3 66,7 100 81,5 

Pau rainha 85,2 48,1 92,6 63,0 

Itaúba 63,0 18,5 85,2 14,8 

Visgueiro 100,0 55,6 85,2 40,7 

Cedro amargo 100,0 0,0 100,0 0,0 

Abiu 100,0 0,0 100,0 0,0 

Cedro doce 100,0 96,3 96,3 88,9 

Seringueira 100,0 25,9 100,0 0,0 

Jacareúba 100,0 0,0 63,0 0,0 

Roxinho 94,4 27,8 63,0 16,7 

Médias 94,1 38,6 88,6 34,2 

A sobrevivência média foi de 91,3% e 36,4%, 
respectivamente, aos 3 e 12 meses após o plantio, 
independentemente do preparo do solo. 
 
CONCLUSÕES 
As maiores taxas de sobrevivência das espécies plantadas 
foram obtidas no tratamento do solo subsolado.  
___________________ 
DEDECEK, R.A.; CURCIO, G.R.; RACHWAL, M.F.G.; SIMON, A.A. Efeitos 
de sistemas de preparo do solo na erosão e na produtividade da acácia-negra 
(Acacia mearnsii De Wild.). Ciência Florestal, v.17, n.3, p.205-214, 2007. 
PEREIRA, J.S.; ABREU, C.F.N.R. de; PEREIRA JÚNIOR, R.A.; RODRIGUES, 
S.C. Avaliação do índice de sobrevivência e crescimento de espécies arbóreas 
utilizadas na recuperação de área degradada. Revista Geonorte, v.1, n.4, p.138-
148, 2012. 
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INTRODUÇÃO 
Avaliações da taxa de sobrevivência de espécies florestais 
pós-plantio no campo e o acompanhamento da dinâmica 
de crescimento das mesmas podem fornecer uma 
indicação do potencial destas espécies, do tipo de material 
genético testado e dos ambientes mais indicados aos seus 
cultivos. Informações como estas são escassas para a 
castanheira-do-brasil (Bertholletia excelsa H.B.K.), uma 
espécie de grande importância ecológica, social e 
econômica para a região Amazônica. Sendo assim, o 
presente estudo teve por objetivo avaliar a sobrevivência e 
o crescimento de plantas provenientes de diferentes 
matrizes de castanheira selecionadas de populações 
nativas de Roraima aos doze meses após o plantio. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Em maio de 2014, mudas de aproximadamente seis 
meses de idade, produzidas no viveiro da Embrapa 
Roraima e provenientes de sementes de 21 matrizes 
selecionadas de três populações nativas de Roraima (SJB, 
ITA e MVV) foram plantadas no espaçamento de 7m x 7m, 
no Campo Experimental Serra da Prata, localizado no 
município de Mucajaí e pertencente à Embrapa Roraima. 
O delineamento experimental utilizado foi os blocos 
completos ao acaso, com 21 tratamentos (matrizes), 
quatro blocos e uma planta por parcela. 
A sobrevivência, bem como a altura da planta (ALT) e o 
diâmetro do colo (DC), foram avaliadas aos 12 meses 
após o plantio. A ALT foi avaliada utilizando régua 
graduada e o DC utilizando paquímetro digital. Para 
determinar a sobrevivência de cada um dos tratamentos 
avaliados, foi quantificado o número de plantas mortas. 
Os dados de ALT e DC foram submetidos à análise de 
variância e as médias dos tratamentos agrupadas pelo 
teste de médias de Scott-Knott (P < 0,05). Os dados de 
sobrevivência foram analisados por meio de estatística 
descritiva. O programa GENES (CRUZ, 2009) foi utilizado 
nas análises estatísticas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A porcentagem de sobrevivência das castanheiras aos 
doze meses após o plantio foi 90% (dados não 
apresentados), demonstrando a razoável adaptação inicial 
da espécie à condição edafoclimática testada. A taxa de 
mortalidade observada nesta idade se deve, dentre outros 
fatores, ao rígido período seco ocorrente, principalmente, 
entre os meses de novembro de 2014 a abril de 2015. 
Ao se considerar as plantas das matrizes isoladamente, 
com exceção das matrizes SJB136, ITAP0128, MVVP0112 
e MVVP0206, as quais apresentaram 75% de 
sobrevivência e das matrizes ITAP0126 e MVVP0239, que 

apresentaram 50% de sobrevivência, todas as demais 
matrizes apresentaram sobrevivência completa. 
Foram detectadas diferenças entre as plantas 
provenientes das matrizes selecionadas para DC e ALT, 
resultado que evidencia a presença de variabilidade entre 
estes tratamentos avaliados, o que é essencial em 
programas de melhoramento. Os coeficientes de variação 
para DC e ALT foram de 16,57% e 15,66%, 
respectivamente. A média geral para estes mesmos 
caracteres foi 12,16 mm e 86,0 cm, respectivamente. 
De uma forma geral, as plantas das matrizes selecionadas 
na população SJB apresentaram os maiores valores de 
ALT e DC (99,7 cm e 14,62 mm, respectivamente), as das 
matrizes selecionadas na população ITA, valores 
intermediários (86,1 cm e 11,84 mm, respectivamente) e 
os das matrizes selecionadas na população MVV, os 
menores valores (74,1 cm e 10,41 mm, respectivamente). 
Estes resultados indicam que tanto a população quanto a 
planta matriz deve ser considerada na produção de mudas 
de castanheira, quando o objetivo é o desenvolvimento 
inicial no campo. 
 
CONCLUSÕES 
A elevada sobrevivência e os valores satisfatórios de 
crescimento revelam adequada adaptação inicial da 
castanheira ao ambiente testado, com variação de 
comportamento entre plantas obtidas de diferentes 
matrizes e populações. 
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INTRODUÇÃO 
A produção de mudas de boa qualidade ainda é um grande 
desafio na cultura do maracujazeiro, constitui-se numa das 
etapas mais importantes do sistema produtivo. O substrato 
exerce as funções de dar sustentação às plantas, 
proporcionar o crescimento das raízes e fornecer as 
quantidades adequadas de ar, água e nutrientes 
(FILGUEIRA, 2003). 
Existem substratos comerciais empregados nessas 
atividades que são de boa qualidade, porém, de custo 
elevado que acabam se tornando indisponíveis para o 
produtor. Nesse âmbito, são de grande importância 
estudos relacionados aos componentes do substrato, 
sendo necessária a promoção de resíduos orgânicos e 
industriais que possam ser obtidos facilmente, para 
produção de mudas com qualidade e custo reduzido. 
Neste contexto, objetivou-se avaliar o potencial da 
utilização de resíduos orgânicos como componentes do 
substrato para desenvolvimento inicial de mudas de 
maracujá amarelo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi implantado em casa de vegetação do 
Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de 
Roraima. Foi utilizado delineamento experimental 
inteiramente casualizado, com quatro repetições de cinco 
plantas de maracujá amarelo, cultivar yellow master. 
Foi utilizado substrato base (3:1, sendo terra + esterco de 
gado curtido) e para cada tratamento foi adicionado uma 
parte de resíduo orgânico diferente: bagaço de cana, 
pseudocaule da bananeira, húmus e palha de arroz, 
compondo assim quatro tratamentos. 
As variáveis analisadas foram: número de folhas por planta 
(NF), diâmetro do colo das plantas (DP), comprimento da 
parte aérea (CPA), comprimento das raízes (CR) e massa 
seca das raízes (MSR), as variáveis foram coletadas 60 
dias após a semeadura (DAS). Os dados foram 
submetidos à análise de variância, sendo comparados pelo 
teste de Tukey à 5% de probabilidade com auxílio de 
software estatístico SISVAR. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Pela análise dos dados verificou-se diferença significativa 
para as variáveis estudadas em função de cada 
tratamento. Dentre eles o húmus se destacou na maioria 
dos parâmetros avaliados. 
Para a variável número de folhas no tratamento com 
húmus, as plantas produziram em média 8,75 folhas, mais 
que o dobro do obtido nos tratamentos com bagaço de 
cana (2,12), pseudocaule de bananeira (3,18) e palha de 
arroz (3,06). 
Os substratos adicionados bagaço de cana e húmus 
apresentaram resultados semelhantes para diâmetro do 

colo (0,11 e 0,16 mm, respectivamente) diferindo 
significativamente os substratos com pseudocaule de  
bananeira e palha de arroz (0,32 e 0,33 mm, 
respectivamente). 
Pode se observar que o substrato adicionado húmus (22,6 
cm) mostrou resultados elevados na altura das mudas em 
relação aos demais (7,51 - pseudocaule da bananeira; 
6,87- palha de arroz; 6,63 - bagaço de cana). 
Similarmente para as variáveis, comprimento de raiz e 
matéria seca da raiz o substrato adicionado húmus se 
destacou apresentando resultados superiores aos demais. 
Estes resultados evidenciaram que o húmus adicionado a 
mistura de terra e esterco bovino como substrato de 
formação das mudas de maracujá proporcionou maior 
incremento de biomassa, isto provavelmente se deve ao 
balanço das características químicas, físicas e biológicas 
desses substratos (FURLAN et al., 2007). 
Substratos com elevado teor de matéria orgânica 
asseguram alto número de espaços porosos, além de uma 
baixa densidade aparente. A porosidade é um fator muito 
importante para o pleno desenvolvimento das plantas, 
capaz de proporcionar aeração e drenagem adequada, 
tornando o substrato estruturado e com maior capacidade 
de retenção de água (DINIZ et al., 2006). 
 
 
CONCLUSÕES 
O substrato adicionado de húmus apresentou melhores 
resultados em quatro das características analisadas, 
assim, podendo ser considerado o resíduo orgânico mais 
adequado, entre aqueles estudados, para o 
desenvolvimento inicial de mudas de maracujá amarelo 
cultivar yellow máster. 
 
DINIZ, K. A.; GUIMARÃES, S. T. M. R.; LUZ, J. M. Q. Húmus como substrato 
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Journal, v.22, n.3, p.63-70, 2006.  
FILGUEIRA, F.A.R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna 
na produção e comercialização de hortaliças. 2.ed. rev. e ampl. Viçosa, MG: 
UFV, 2003. 
FURLAN. F; COSTA, M.; COSTA, L. A.; MARINI, D.; CASTOLDI, G.; 
SOUZA, J.; PIVETTA, L. Substratos alternativos para produção de mudas 
mudas de couve em sistema orgânico. Revista Brasileira de 

Agroecologia, v.2, n.2, p.1689, 2007.
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.INTRODUÇÃO 
 
O maracujazeiro (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg.) é 
uma planta frutífera que exerce papel importante na 
fruticultura brasileira e regional, adaptando-se as mais 
variadas regiões do Brasil, sendo assim uma cultura que 
emprega grande quantidade de mão de obra, 
caracterizando-se assim como uma atividade agrícola 
familiar. 
De acordo com Silva et al. 2001, para a produção de 
mudas, normalmente, os substratos são preparados pelos 
próprios produtores que utilizam diversos materiais puros 
ou em misturas, levando em consideração, principalmente, 
a disponibilidade regional.  
Objetivou–se com este trabalho avaliar a influência de 
quatro substratos no desenvolvimento inicial de plântulas 
de maracujazeiro (Passiflora edulis), nas condições da 
savana Roraimense.   
 
  
MATERIAL E MÉTODOS 
  
O experimento foi conduzido no Setor de Fruticultura do 
Centro de Ciências Agrárias (CCA), Campus 
Cauamé/UFRR. As sementes foram extraídas de frutos 
maduros. Os endocarpos foram extraídos dos frutos, por 
meio de lavagem em água corrente até a completa 
eliminação de resíduos da polpa. 
Foram utilizados quatro diferentes substratos: T1 – Casca 
de Arroz Carbonizada (CAC), solo e esterco ovino; T2 – 
Areia, solo e esterco bovino, T3 – Solo, areia e esterco 
ovino e T4 – CAC, solo e esterco bovino, todos na 
proporção de 1:1:1. 
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado 
(DIC) sendo testado 4 substratos cada substrato com 10 
repetições, sendo utilizadas 5 plantas aleatórias para 
avaliação de cada tratamento.Foram analisadas 
comprimento da parte aérea (cm); diâmetro do caule (cm); 
e número de folhas  
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância 
e as médias comparadas pelo teste de Tukey, à 5% de 
probabilidade (GOMES, 2000). As análises foram 
realizadas pelo programa computacional SISVAR 
(FERREIRA, 2005). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
De acordo com a Tabela 1, foi possível observar que não 
houve diferença significativa entre os substratos  
 

 
quando relacionados às variáveis analisadas. 
Possivelmente, obtiveram-se as mesmas quantidades de 
nutrientes ao relacionar os diferentes insumos que 
compunham os substratos. Baseado em Melo et al. (2008), 
a casca de arroz carbonizada possui alta porosidade, que 
pode ser equilibrada com a mistura de outros materiais.  
Desta forma os resultados mostram que os quatro 
substratos utilizados proporcionaram condições favoráveis 
à germinação e ao desenvolvimento inicial de plântulas do 
maracujazeiro.  
Tabela 1. Resumo da analise de variância para (NF) 
numero de folhas, (CPA) comprimento da parte aérea e 
(DC) diâmetro de caule, nos substratos testados. Boa 
vista, Roraima – 2015.  

* Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey; ns 
não significativo a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey. 

 
CONCLUSÕES 
  
Conclui-se que os tratamentos não diferiram entre sí 
apresentando resultados muito similares. Portanto, 
recomenda-se o substrato composto por areia, solo e 
esterco bovino para o crescimento inicial de plântulas de 
maracujazeiro, devido ser economicamente viável e 
acessível ao produtor rural. 
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Fonte de 
variação 

Quadrado Médio 

GL NF 
CPA 
(cm) 

DC 
(cm) 

Substratos 3 1,25NS 0,75NS 0,058NS 
Média  5,65 3,73 0,53 
C.V %   18,14 16,73 10,69 
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INTRODUÇÃO 
O açaizeiro é uma cultura de grande importância 
socioeconômica para a região amazônica. A crescente 
demanda por frutos do açaizeiro se deve a ampla 
divulgação dos benefícios à saúde atribuídos a sua 
ingestão, através do suco extraído de frutos maduros. O 
mercado dessa bebida esta em expansão no Brasil e no 
exterior movimentando milhões de dólares. 
A expansão da área cultivada fez crescer a procura por 
sementes e mudas dessa palmeira. Assim, a exploração 
extrativista tende a ser parcialmente substituída pela 
oriunda de campos tecnicamente instalados a partir da 
disponibilidade de material propagativo. 
Neste contexto, objetivou-se avaliar a utilização de casca 
de arroz e esterco bovino como componentes do substrato 
para desenvolvimento de mudas de açaí cultivar BRS 
Pará. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As sementes foram submetidas à pré-germinação em 
sacos transparentes com areia lavada e alocados em 
casa de vegetação com controle de temperatura e 
umidade. Quando germinadas e antes de abrirem o 
primeiro eófilo, às plântulas foram transplantadas para 
sacos plásticos pretos, de tamanho médio contendo os 
respectivos substratos (tratamentos). 
Os tratamentos constaram de: T1= areia + solo de 
ocorrência natural (3:1 v/v); T2 = substrato comercial 
(OrganoAmazon©); T3 = 75% de T1 + 25% de esterco; 
T4 = 25% de T1 + 75% de casca de arroz carbonizada; 
T5 = 50% de T1 + 50% de casca de arroz carbonizada; 
T6 = 75% de T1 + 25% de casca de arroz carbonizada;T7 
= 25% de solo + 25% areia + 25% de esterco + 25% de 
casca de arroz carbonizada. 
O experimento foi implantado em casa de vegetação da 
Embrapa/RR, telado 50% e irrigação intermitente. Foi 
utilizado delineamento experimental inteiramente 
casualizado, com quatro repetições de quatro plantas. A 
avaliação foi realizada após oito meses do transplante das 
plântulas para recipientes individuais. 
Para determinar a influência do substrato no 
desenvolvimento das mudas de açaí foram avaliados os 
parâmetros: número de folhas por planta (NF), diâmetro do 
colo do colo (DC), altura da parte aérea (PA), massa seca 
da parte aérea (MSPA), massa seca das raízes (MSR), 
Indice de Qualidade de Dickson (IQD) e relação 
altura/diâmetro do colo (H/D). Os dados foram submetidos 
à análise de variância, sendo comparados pelo teste de 
Tukey à 5% de probabilidade com auxílio de software 
estatístico SISVAR. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pela análise dos dados verificou-se diferença significativa 
para as variáveis estudadas em função dos tratamentos. 
O substrato comercial (tratamento 2) destacou-se 
apresentando medias superiores em relação aos demais 
tratamentos nas variáveis: altura da parte aérea, matéria 
seca da parte área, matéria seca da raiz e IDQ. 
Para a variável H/D o substrato comercial (3,80) não diferiu 
dos tratamentos: 7 (3,25) e 5 (3,16), esses resultados 
mostram que a relação H/D pode ser considerado como 
um critério para o plantio da muda em campo e, ao mesmo 
tempo, um bom índice relacionado à sobrevivência da 
muda (ANTUNES et al., 2014). 
 
Tabela 1. Valores médios e coeficiente de variação para as 
variáveis analisadas em função dos diferentes substratos. 
Boa Vista, Roraima, 2015 
Médias seguidas de mesmas letras na coluna não diferem entre 
si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
CONCLUSÕES 

O substrato OrganoAmazon© apresenta melhores 
resultados em todas características analisadas para o 
desenvolvimento de mudas de açaí BRS Pará. 
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substratos e níveis de luminosidade. Revista Cerne, v.20, n.1, 2014. 
CLEMENT, C. R.; BOVI, M. L. A. Padronização de medidas de crescimento e 
produção em experimento com pupunheiras para palmito. Revista Acta 
Amazônica, v.30, n.3, p.349-362, 2000. 
MARTINS FILHO et al.. Diferentes substratos afetando o desenvolvimento 
desenvolvimento de mudas de palmeiras. Revista Ceres, v. 54, n. 1, p 
80-86, 2007. 

Trat. NF PA MSPA MSPR DC IQD H/D 
T1 3,75 b 13,25 

e 
2,81 c 3,32 d 5,77 d 1,96 d 2,29 c 

T2 5,25 a 56,50 
a 

51,64 
a 

34,46 
a 

14,87 
a 

16,28 
a 

3,80 a 

T3 4,25 
ab 

24,12 
c 

8,84 c 15,59 
bc 

8,14 c 7,05 
bc 

2,97 
bc 

T4 4,00 b 22,87 
c 

6,19 c 6,07 
cd 

7,79 
cd 

3,11 
cd 

2,95 
bc 

T5 4,00 b 21,87 
cd 

4,38 c 4,84 d 6,93 
cd 

2,26 
cd 

3,16 
ab 

T6 4,00 b 18,50 
d 

4,26 c 5,44 
cd 

7,18 
cd 

2,88 
cd 

2,57 
bc 

T7 4,75 
ab 

35,37 
b 

18,43 
b 

18,05 
b 

11,13 
b 

8,80 b 3,25 
ab 

CV% 11,39 6,17 21,71 36,23 10,79 36,11 10,82 
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Teste in vitro visando o controle biológico de isolados de Aspergillus flavus que 
contaminam amêndoas de Castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa) 

SOUZA1*, Inaira Leoni; LIMA-PRIMO2, Hyanameyka Evangelista; SCHURT2, Daniel Augusto; SANTOS1, Aline 
Ferreira; SOUZA2, Giovanni Ribeiro. 

1Acadêmica de agronomia, 2Estudante do curso de agronomia - UFRR, Bolsista Embrapa Roraima, UFRR, CEP: 69300-000 Boa 
Vista, RR; 2Embrapa Roraima, CEP: 69301-970, Boa Vista, RR; E-mail: inairaleoni@hotmail.com 

Palavras Chave: Controle biológico, Aspergillus flavus, Trichoderma spp., Bertholletia excelsa. 
 
INTRODUÇÃO 
O fungo predominante associado a amêndoas de 
castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa) é o fungo 
Aspergillus spp., especialmente espécies da Secção Flavi, 
que provocam o apodrecimento dos ouriços e produzem 
micotoxinas do tipo aflatoxinas (AFs), que são 
contaminantes naturais produzidas por fungos, que podem 
ter efeitos adversos para a saúde. Atualmente, as 
exportações de amêndoas de castanha estão seriamente 
comprometidas, pois a produção brasileira tem sido 
afetada por uma crescente contaminação por AFs. Diante 
disso, há necessidade de se investigar modos de redução 
da contaminação em amêndoas de castanha, para 
assegurar a segurança sanitária deste produto (VAN 
EGMOND et al., 2007).   
O controle biológico de fungos produtores de micotoxinas 
apresenta-se como uma alternativa viável. Diante disso, o 
trabalho teve como objetivo avaliar o antagonismo in vitro 
de fungos do gênero Trichoderma spp. contra espécies do 
fungo Aspergillus spp.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado no laboratório de fitopatologia 
da Embrapa Roraima, utilizando-se 21 isolados do fungo 
Trichoderma spp., pertencentes a coleção de 
microrganismos. Também foram utilizados sete isolados 
do fungo Aspergillus spp. que foram isolados de amêndoas 
de Castanha-do-brasil provenientes de ouriços coletados 
de castanheiras cultivadas no Campo experimental 
Confiança da Embrapa-Cantá/RR. Tais isolados, foram 
repicados em placas de Petri de 90mm, e incubadas em 
B.O.D a 27 ± 2°C, onde foram repicados em meios de 
culturas diferentes para cada isolado, sendo eles o meio 
de cultura BDA para o Trichoderma spp. e o meio ágar 
coco para o Aspergillus spp. O verso e reverso da colônia 
no meio de cultura ágar coco foram observados após 96h, 
sob luz ultravioleta (365nm), para verificar a presença de 
um halo fluorescente azulado, o qual indica a presença de 
micotoxina. Inicialmente foram testados todos os 21 
isolados de Trichoderma spp. contra apenas um isolado de 
Aspergillus spp. Para tal, discos de 5mm de diâmetro 
contendo micélio de cada isolado de Trichoderma spp. e 
Aspergillus spp. foram retirados de colônias com cinco dias 
de cultivo e depositados, simultaneamente, em 
extremidades opostas nas placas de Petri, contendo o 
meio de cultura BDA para avaliar o antagonismo dos 
isolados, conforme descrito por Mello ET AL. (2007). 
Foram utilizadas cinco repetições para cada isolado. Após 
sete dias de cultivo, avaliou-se o crescimento micelial dos 
fungos adotando a escala proposta por Bell et al. (1982) 
onde considera como antagônico ou eficiente o patógeno 
que em sua escala recebe nota menor ou igual a 3,0. O 
mesmo procedimento foi adotado para avaliar o 
antagonismo dos cinco isolados eficientes de Trichoderma 
spp. contra outros seis isolados de Aspergillus spp.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos 21 isolados de Trichoderma spp. testados, 19 
apresentaram nota menor ou igual a 3,0, conforme valores 
determinados pelas notas da escala proposta por Bell et al. 
(1982), confirmando a capacidade destes em inibir o 
crescimento in vitro do fungo Aspergillus spp. Dentre os 19 
isolados, selecionou-se cinco antagonistas mais eficientes 
que apresentaram notas de 2 a 2,5 na escala quando 
confrontado com um isolado de Aspergillus spp.  Quando 
confrontados com os outros seis isolados, recebeu notas 
de 1,5 a 2, demonstrando que os cinco isolados testados 
apresentam alto antagonismo in vitro. Assim, tais isolados 
de Thichoderma spp. Apresentam efetivo controle biológico 
contra os fungos produtores de micotoxinas. Dados 
obtidos por outros autores evidenciam que diversos 
mecanismos podem estar envolvidos na ação antagonista 
de fungos do gênero Trichoderma, tais como parasitismo 
direto, antibiose e competição (BENHAMOU e CHET, 
1996). 
 
CONCLUSÕES 

Cinco isolados de Trichoderma spp. se revelaram 
altamente efetivos in vitro contra sete isolados de 
Aspergillus spp. produtores de micotoxinas em amêndoas 
de castanha-do-brasil.  
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Uma análise do perfil e da percepção do turista no evento Boa Vista Junina 2015. 

BRITO¹, Bruno Dantas Muniz de 

¹ brunodibrito@uerr.edu.br 
Palavras Chave: Turismo, Boa Vista Junina, arraial, cultura. 
 
INTRODUÇÃO 
A promoção de atividades culturais consiste num 
importante vetor de desenvolvimento econômico, humano 
e social para qualquer localidade. A riqueza cultural 
brasileira é imensa e tão vasta que diversas manifestações 
populares do país constituem-se numa grande 
oportunidade de geração de empregos, movimentações 
financeiras e criação de condições que oportunizem a 
consolidação da cultura popular. Além disso, tais 
investimentos caracterizam-se como importante vetor de 
mobilização de fluxos turísticos. Nesse sentido, por 
iniciativa da Prefeitura Municipal de Boa Vista, capital do 
estado de Roraima, realiza-se desde 2001 o evento Boa 
Vista Junina, utilizando da forte riqueza cultural e histórica 
trazida pelos migrantes do nordeste do Brasil que vieram 
viver na cidade. Na edição 2015 do evento, motivada pela 
análise dos aspectos que permeiam o evento, foi realizada 
uma pesquisa com o objetivo de compreender a 
percepção do turista do Boa Vista Junina, no que tange 
aos aspectos relacionados com a atividade turística que o 
evento mobiliza. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram identificados diversos públicos no evento, no 
entanto, de forma a conjugar um cenário que permitisse 
contemplar as expieriências dos atores diretamente 
envolvidos com o contexto do turismo, suas percepções e 
opiniões, foram definidos elementos prioritários para 
participar da amostra. Foram pesquisados os visitantes 
(divididos entre população residente e turistas). Nesse 
caso, a percepção do turista foi o foco desta iniciativa, o 
qual define-se como aquele que veio a Boa Vista motivado 
por negócios, lazer ou outro e que permaneceu mais de 
um dia e menos de um ano, segundo classificação da 
Organização Mundial do Turismo (RUSCHMANN, 1997). A 
pesquisa caracteriza-se como de natureza quali-
quantitativa (BOAVENTURA, 2004), tendo como 
instrumentos de coleta questionários estruturados, com 
perguntas objetivas e subjetivas (MARCONI e LAKATOS, 
2001). Neste trabalho serão apresentados os resultados 
obtidos a partir da percepção dos turistas identificados e 
entrevistados no evento. A amostra foi selecionada com 
base na estimativa de público divulgada pela Prefeitura 
Municipal de Boa Vista (100.000 visitantes), e consistiu em 
1% desta. Foram 1.041 questionários aplicados, tendo 
como amostra 32 questionários de turistas. A margem de 
erro da amostra (com base na tabela split) foi de 3%, para 
mais ou para menos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com base nos dados obtidos, no que tange ao perfil e 
percepção dos turistas, foi possível se constatar que: Uma 
pequena maioria dos turistas são do sexo feminino; A faixa 
etária predominante situa-se entre 18 a 40 anos; A 
ocupação principal dos turistas são de assalariados e 
estudantes; A escolaridade dos turistas é constituída, em 

sua maioria, pelo ensino médio, seguida por superior 
completo; A faixa de renda orbitou entre 02 e 04 salários 
mínimos, sendo o principal motivo da visita dos turistas à 
Boa Vista o lazer, seguido por negócios e o próprio evento 
em si, o Boa Vista Junina; A frequência de visitação à Boa 
Vista é de mais de 3 vezes por ano; A maioria dos turistas 
entrevistados veio acompanhado de 2 a 5 pessoas; A 
duração da estadia, de acordo com a maioria dos 
entrevistados, é de mais de 10 dias; O principal meio de 
transporte utilizado para chegar a Boa Vista foi o veículo 
próprio, seguido do avião; O principal meio de 
hospedagem utilizado pela maioria dos turistas 
entrevistados foi a casa de parentes e amigos; A principal 
forma de informação sobre o evento, segundo a maioria 
dos entrevistados, foram os parentes e amigos seguido da 
TV local; A principal plataforma da internet para obter 
informações sobre o evento, segundo os turistas 
entrevistados, foram as redes sociais; A expectativa de 
gastos da maioria dos turistas era entre R$50 e R$100; Os 
principais aspectos positivos registrados foram 
organização, limpeza e segurança; Já no que consiste aos 
aspectos negativos destacaram-se o estacionamento, 
banheiros e a informação turística; A grande maioria dos 
turistas entrevistados mostrou-se plenamente satisfeita 
com a localização atual do evento; Da mesma forma 
também mostraram-se satisfeitos com o atendimento geral 
do evento; Por fim, a maioria dos turistas entrevistados 
afirmaram que o evento atendeu plenamente suas 
expectativas. 
 
CONCLUSÕES 
Com base nas informações obtidas conclui-se que o 
evento Boa Vista Junina ainda necessita de uma ampla 
promoção mercadológica, objetivando ampliar seu raio de 
atratividade turística. O evento é demasiado importante 
para a economia da cidade no período em que se realiza, 
no entanto o fluxo turístico (MOLINA, 2001) que participa 
dessa experiência é muito pequeno, haja vista a dimensão 
do evento para a região norte. Nesse sentido, ainda pode-
se considerar que o Boa Vista Junina desponta com uma 
importante trajetória de crescimento e fortalecimento, tido 
como uma referência na realização de grandes eventos na 
porção norte do Brasil. 
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Uso de Experimentos de Baixo Custo no Ensino de Ondas Mecânicas 
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Palavras Chave: Experimentação, baixo custo, ensino de ondas mecânicas. 
 
INTRODUÇÃO 
Na natureza os fenômenos ondulatórios possuem grandes 
destaques e esses fenômenos precisam ser descritos e 
estudados. Hoje alguns desses fenômenos estão 
presentes no nosso cotidiano nas mais diferentes formas. 
Neste trabalho, apresentamos e discutimos a montagem 
de experimentos de baixo custo, onde podemos verificar 
de modo fácil e qualitativo os fenômenos de ondas 
mecânicas.  
A ideia de usar experimentos de baixo custo para a 
verificação de fenômenos ondulatórios surgiu a partir das 
dificuldades que os professores do ensino médio têm, pois 
na grande maioria das escolas não existem laboratórios de 
Física. E neste trabalho vamos mostrar exemplos de 
experimentos com um baixo custo de montagem. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho tem o intuito demonstrativo, para que os 
professores possam ver que é possível realizar uma aula 
experimental sem o uso de laboratório, de modo que a 
aula possa ser concebida com uma maior compreensão e 
precisão. O experimento é de suma importância na 
aprendizagem de física, pois com o experimento você atrai 
à atenção dos alunos e desperta a curiosidade e o 
interesse pela investigação. A física pode ser ensinada de 
várias maneiras e o professor tem que adequar sua aula 
para que os alunos se sintam à vontade, e isso pode ser 
feito através de experimentos que envolvam um trabalho 
em grupo para montar e apresentar seus experimentos.  
Pode ser usado como exemplo dois experimentos bem 
simples um deles é usando apenas uma corda de cinco 
metros de comprimento e dois alunos para segurar as 
extremidades da corda, os alunos poderão observar a 
propagação de uma perturbação através dessa corda pois 
quando provocar uma perturbação em uma extremidade 
verá que ela se propagara até a outa extremidade, 
comprovando assim os princípios de propagação de onda. 
Outro experimento bem interessante e de custo zero, é 
fazer um círculo com as cadeiras dos alunos, quando 
todos estiverem sentados, basta fazer uma “ola”, assim 
como vemos no estádio de futebol; os alunos se levantam 
e voltam a se sentar alternadamente, enquanto o próximo 
aguarda a sua vez de se levantar pode perceber o 
movimento vertical dos alunos “caminhando” seguindo o 
formato do círculo, um fato que tem que ser observado é 
que ninguém sai do seu lugar, apenas levanta e senta, 
essa é uma característica do movimento ondulatório, 
segundo (SANT`ANNA 2010): “o movimento ondulatório se 
caracteriza pela propagação de uma perturbação sem que 
haja transporte de matéria” ou seja, a propagação de uma 
perturbação (movimento dos alunos) sem que aja 
transporte de matéria (os alunos). Isso explica a “ola” uma 
palavra que vem do espanhol que significa “onda”.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os professores não podem se acomodar e deixar que 
ensino de ciências se torne apenas uma disciplina de 
decoração de fórmulas, a didática do uso de experimento 
já esta mais que comprovada em vários trabalhos de 

mestrado e graduação, como por exemplo, o professor 
(SILVA, 2012) cita em sua dissertação: “a iniciação 
cientifica na física, oferecida com experimentação de fácil 
entendimento, pode gerar nos alunos a motivação 
necessária para interagir e aprenderem essa disciplina e 
colocá-los frente a frente com a ciência e seus métodos de 
investigação, acordando o pensamento crítico adormecido 
do discente e maximizando a percepção dos fenômenos 
por meio da observação”. A grande dificuldade é fazer uma 
aula de experimentação sem o laboratório, pois nem todas 
as escolas possuem a infraestrutura e equipamentos 
necessários.  
O professor como mediador e incentivador do 
conhecimento tem que estimular os alunos a produzir seus 
próprios experimentos com materiais de baixo custo, claro 
que os alunos não obterão resultados reais de pesquisa, 
porém o professor conseguirá montar um ambiente 
totalmente propício ao aprendizado onde os alunos irão 
desenvolver novas habilidades.  
E estes estando motivados a trabalhar na pesquisa 
buscam soluções para os problemas encontrados, sempre 
à procura de materiais de baixo custo, o professor não 
estará apenas ensinando ciências mas também dando 
uma oportunidade aos seus alunos de vivenciar 
concretamente o conhecimento “construído” por eles 
próprios e internalizar o significado dos conceitos 
científicos aplicados a contextos bem definidos, tudo isso 
em um ambiente favorável ao desenvolvimento social, 
cientifico, tecnológico e pessoal dos alunos. 

 
CONCLUSÕES 
A experimentação tem sido uma ferramenta que veio para 
inovar o método de ensino e aprendizagem de ciências, o 
trabalho em grupo socializa os alunos e cria uma dinâmica 
de aprendizagem sem igual. Este trabalho mostra aos 
educadores que a falta de laboratório não os impede de 
programar uma aula experimental, a criação de 
experimentos de baixo custo é uma ótima opção para criar 
ambientes de trabalho favorável ao aprendizado, essa 
forma de trabalho incentiva os alunos a pensar em 
soluções e estudar o conteúdo teórico, pois a montagem 
de experimentos requer o mínimo de entendimento sobre 
o fenômeno que deseja ser estudado, e o mais importante 
é que alunos de baixa renda poderão ter a oportunidade de 
ser inseridos a esse meio, já que a ideia e usar materiais 
de baixo custo ou até mesmo reciclado tem essa 
finalidade, que é alcançar todas as escolas e 
principalmente todas as classes de alunos.  
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Variação da temperatura do solo em diferentes manejos de área em Boa Vista, Roraima 
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INTRODUÇÃO 
A temperatura do solo pode afetar negativamente a 
emergência, o desenvolvimento inicial das plântulas 
(FILGUEIRA, 2007) e a fixação biológica de nitrogênio (N2) 
(HUNGRIA, CAMPO & MENDES, 2001). 
Diversos fatores influenciam a temperatura do solo, 
incluindo a cobertura vegetal existente, a profundidade e a 
estação do ano. O crescimento de plantas fornece a 
proteção e o isolamento que reduzem o efeito de 
aquecimento do Sol (TROEH & THOMPSON, 2007). 
Neste trabalho, objetivou-se avaliar as temperaturas do 
solo proporcionadas por diferentes manejos, pela manhã e 
tarde, nas condições de umidade relativa do ar e 
temperatura do ar em Boa Vista-RR, no período do 
experimento. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado de outubro de 2014 a janeiro 
de 2015 na Vitrine Tecnológica da Embrapa Roraima, 
situada na BR-174, km 8, Boa Vista-RR, coordenadas 
geográficas 02º45’28”N e 60º43’54”W, 90 m de latitude. 
Foi selecionada uma área com infestação de plantas 
espontâneas diversas. Foram utilizados três tratamentos, 
sendo T1 = solo capinado (sem cobertura vegetal); T2 = 
solo coberto com plantas espontâneas; e T3 = plantio de 
feijão-caupi. A área de cada tratamento correspondeu a 25 
m2, dividida em três repetições com 8,3 m2 cada. 
Os tratamentos T1 e T3 foram inicialmente capinados 
manualmente para retirada das plantas espontâneas e 
restos culturais. Adotou-se a recomendação de cultivo da 
região para o plantio do feijão-caupi, realizando a correção 
do solo com calcário dolomítico e superfosfato simples. O 
espaçamento entre linhas utilizado foi de 0,50 m, 
distribuindo 10 sementes m-1 de sulco (5 m de 
comprimento cada). Após a semeadura, os sulcos foram 
irrigados com 8 litros cada, repetindo a ação 
semanalmente (7 em 7 dias). 
Foram avaliados os parâmetros: umidade relativa do ar 
(URA), temperatura do ar (TAR), ambos a 1,5 m do solo; 
temperatura na profundidade 0-5 cm e na superfície de T1, 
T2 e T3. Os dados foram aferidos três vezes por semana, 
em dois horários (manhã e tarde) as 9 e 13 horas. As 
medições realizadas em T2 foram à sombra das plantas 
espontâneas e em T3 nas linhas de semeadura do feijão-
caupi visando obter aferições representativas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As médias de temperatura do solo aferidos em T1, T2 e T3 
verificados as 9 e 13 horas durante os 65 dias em campo 
são apresentadas na Tabela 1. Nas temperaturas foram 
verificadas as maiores amplitudes no T1 (29,4 a 54,5ºC), 
seguindo de T2 (29,2 a 48,2ºC) e T3 (28,5 a 44,8ºC). 

Tabela 1. Valores médios de temperaturas, aferidas as 9 e 13 
horas, na profundidade 0-5 cm e na superfície dos tratamentos 

com solo descoberto (T1), solo coberto com plantas 
espontâneas (T2) e nas linhas do plantio de feijão-caupi (T3). 

Tratamentos 

Temperaturas (ºC) 

Profundidade 0-5 cm Superfície 

9 horas 13 horas 9 horas 13 horas 

1 33,7 39,5 37,7 46,3 

2 32,8 37,1 34 39,6 

3 31,7 35,7 32,3 37,1 

Média 32,7±1,00 37,4±1,92 34,7±2,76 41±4,76 

 
Segundo Troeh & Thompson (2007) as altas temperaturas 
aferidas são características de regiões tropicais, onde os 
raios solares atingem a superfície do solo diretamente. A 
média de umidade relativa do ar às 9 horas foi de 37,1%, 
reduzindo para 32,2% às 13 horas. A temperatura média 
do ar foi de 32,4ºC às 9 horas, e 35,3ºC às 13 horas. 
O tratamento com solo coberto com plantas espontâneas 
(T2) às 9 horas na profundidade 0-5 cm apresentou 
redução na temperatura de 0,9ºC comparando-se com T1, 
enquanto no plantio de feijão-caupi (T3) verificou-se 
redução de 2,0ºC. Na superfície do solo constatou-se que 
em T2 ocorreu redução da temperatura do solo em 3,7ºC 
comparando-se ao T1, já em relação a T3, foram 5,4ºC de 
redução. 
Hungria, Campo & Mendes (2001) afirmaram que 
temperaturas na superfície do solo superiores a 40ºC, 
como a verificada em T1 às 13 horas, são prejudiciais à 
microbiologia do solo. Às 13 horas, a redução de 
temperatura do solo na profundidade 0-5 cm pela 
cobertura proporcionada por T2 foi de 2,4ºC em relação ao 
T1, enquanto T3 foi de 3,8ºC. Na superfície, a redução de 
temperatura de solo de T2 foi de 6,7ºC, comparando-se 
com T1, já em T3 reduziu em 9,2ºC. 
A presença de plantas espontâneas (T2) reduzem a 
temperatura do solo, porém, faz-se necessário conhecer e 
controlar o ciclo destas plantas, para evitar a competição 
com os cultivos e principalmente à disseminação. 
 
CONCLUSÕES 
O solo coberto por plantas espontâneas ou por feijão-caupi 
apresenta redução na temperatura e menores variações. 
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INTRODUÇÃO 
A palmeira Inajá (Attalea maripa) é comum na Amazônia e 
ocorre em abundância em terra firme de solos pobres e 
arenosos. 
O inajazeiro pode ser utilizado, principalmente, na extração 
de óleo, porém, essa atividade é comprometida pela 
predação de insetos, principalmente da ordem Coleóptera. 
Assim, objetivou-se avaliar a variação na massa de 
pirênios, grandes e pequenos, em função de danos 
provocados por larvas de coleópteros. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi realizado no Laboratório de Análise de 
Sementes, pertencente a Embrapa Roraima, de setembro 
de 2013 a maio de 2015. Pirênios de inajá de um único lote 
passaram por beneficiamento, retirada da polpa, seguida 
de triagem separando aqueles com danos visíveis pelo 
ataque de pragas. Em seguida os mesmos foram 
classificados visualmente em grandes e pequenos, após a 
retificação da massa (pesagem), selecionou-se 285 
pirenos grandes e 285 pequenos, ambos foram divididos 
em 5 repetições de 57 unidades. Estes pirênios foram 
colocados em recipientes de isopor e mantidos em 
ambiente do laboratório de sementes (médias de 
temperatura 24ºC e UR 65%). Após a classificação, 
obteve-se a massa inicial das amostras de pirênios e 
armazenados durante 18 meses (até maio de 2015). 
Amostras de três pirênios foram retiradas e determinada a 
umidade (BRASIL, 2009). 
Durante o experimento foram realizadas três avaliações da 
quantidade de pirênios predados por coleópteros 
(identificados pelo orifício de saída do adulto) e massa, 
obtida mensalmente com o auxílio de balança digital de 
precisão (0,001 g). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com base nas observações, notou-se que ao sexto mês 
de armazenamento teve início (1ª leva de insetos) à saída 
de coleópteros adultos dos pirênios e ao nono mês a 2ª 
leva, sendo que ao final das avaliações percebeu-se que 
os pirênios grandes apresentaram maior número de 
pirênios danificados com 1, 2 e até pirênios com 3 furos 
(Tabela 1). Enquanto 14% dos pirênios pequenos 
apresentaram 2 furos, 2% único furo e 84% dos pirênios 
pequenos não foram danificados aos 18 meses. 
Verificou-se, ainda, no armazenamento a percentagem de 
perda de massa dos pirênios (Tabela 2). 
A massa dos pirênios apresentou decréscimo do primeiro 
ao 10º mês, estabilizando, isto foi observado pela 

pesagem e a ausência de novos orifícios de saída de 
insetos (Figura 1). 
Análogo à presença de orifícios nos pirênios, os pirênios 
grandes apresentaram maior perda de massa em relação 
aos pirênios pequenos ao longo do armazenamento. 
Tabela 1 – Valores médios percentuais de pirênios, 
grandes e pequenos, com zero (0F), um (1F), dois (2F) e 
três (3F) orifícios de saída de adultos de insetos aos 18 
meses de armazenamento. Boa Vista, RR. 2015 

                                    Número de orifícios 

Tamanho 0F 1F 2F 3F 

Grandes 32 47 18 3 
Pequenos 84 14 2 0 

 
Tabela 2- Massa inicial (MS inicial) e massa final (MS final) 
de pirênios de inajá com zero (0F), um (1F), dois (2F) e 
três (3F) orifícios de saída de insetos e percentagem de 
perda de massa aos 18 meses de armazenamento 

 
 MS 
inicial 

MS final % 
perda Pirênios 0F 1F 2F 3F 

Grandes 4172 1277,2 1772,1 628,3 100,9 14,0 

Pequenos 3106 2658,7 423,0 49,8 0,0 4,2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 - Monitoramento da perda de massa dos pirênios 
de inajá (grandes e pequenos), em função do dano por 
insetos e armazenamento por 10 meses, Boa Vista, 
Roraima, 2015. 
 
CONCLUSÕES 
Os pirênios grandes apresentam 68% com orifícios de 
saída dos coleópteros e perda de 14% da massa. 
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Vespas sociais (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae) do estado de Roraima 
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INTRODUÇÃO 
As vespas sociais, insetos da subfamília Polistinae, 
também conhecidas como vespas papeis, cabas, 
marimbondos, possuem uma ampla distribuição geográfica 
(BROTHERS & FINNAMORE, 1993). 
As vespas sociais atuam como agentes ecológicos na 
predação de lavas de outros grupos de insetos (PREZOTO 
et al., 2006), além de contribuírem como polinizadores 
adicionais de algumas famílias de plantas (SOMAVILLA & 
KÖHLER, 2012). Segundo Barbola, Nascimento & Milléo 
(2007), as vespas sociais podem ser responsáveis por 
acidentes graves quando atacam crianças, idosos ou 
pessoas alérgicas ao veneno. 
O objetivo deste trabalho é o levantamento da riqueza de 
espécies de Polistinae ocorrente no estado de Roraima. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As coletas foram realizadas nos municípios Rorainópolis 
no ano de 2012 e Rorainópolis, Cantá, Boa Vista e Amajarí 
no período de 2014 a 2015. Foram feitas coletas com 
armadilhas Malaise e busca ativa com redes 
entomológicas. Os espécimes de Polistinae coletados 
foram conservados em álcool 70% até serem 
encaminhados ao Laboratório de Entomologia (LABENT) 
da Universidade Federal de Roraima (UFRR) e ao 
laboratório de Hymenoptera do Instituto Nacional de 
Pesquisa da Amazônia (INPA), onde foram alfinetados 
com alfinetes entomológicos e secados em estufa a 
temperatura de 50ºC. Após montados, os espécimes 
foram identificados com o auxilio de chaves taxonômicas 
para Polistinae. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As espécies identificadas neste estudo foram: Agelaia 
cajennensis, Agelaia centralis, Agelaia constructor, Agelaia 
fulvofasciata, Agelaia myrmecophila, Agelaia pallipes, 
Agelaia testacea, Agelaia sp., Angiopolybia pallens, Apoica 
thoracica, Apoica pallens, Brachygastra bilineolata, 
Chartergus artifex, Leipomeles spilogastra, Metapolybia 
cingulata, Metapolybia unilineata, Mischocyttarus 
maracaensis, Mischocyttarus surinamensis, Mischocyttarus 
rotundicollis, Polistes canadensis, Polybia bicyttarella, 
Polybia bistriata, Polybia chrysothorax, Polybia dimidiata, 
Polybia ignobilis, Polybia liliacea, Polybia micans, Polybia 
occidentalis, Polybia rejecta, Polybia roraimae, Polybia 
sericea, Polybia sp., Protopolybia exigua, Synoeca 
surinama, Synoeca virginea. Dentre as espécies citadas, 
Agelaia centralis, Agelaia constructor, Agelaia 
myrmecophila, Apoica pallens, Leipomeles spilogastra, 
Metapolybia cingulata, Mischocyttarus rotundicollis, Polybia 
bicyttarella, Polybia bistriata, Polybia chrysothorax e 
Polybia micans são registros novos para o estado de 
Roraima.  

Os registros de vespas sociais para Roraima foram feitos 
por Richards (1978) com 20 registros, Raw (1998) com a 
adição de 22 novos registros e Raw (1999) com a 
descrição de duas novas espécies, totalizando 44 espécies 
distribuídas em 13 gêneros registradas para o estado. 
Com o desenvolvimento deste trabalho o número de 
espécies identificadas para o estado aumentou para 55 
espécies. 
Este trabalho estar sendo o segundo desenvolvido com o 
objetivo de fazer o levantamento de espécies de vespas 
sociais em Roraima, até então, o único que havia era de 
Raw em 1998 desenvolvido na Estação Ecológica de 
Maracá, no município de Amajarí.  
 
CONCLUSÕES 
O estado de Roraima tinha 44 registros de Polistinae, 
neste estudo foram encontradas mais 11 espécies, 
totalizando 55 espécies agora para o estado. Apesar deste 
número de espécies é difícil estimar a riqueza de Polistinae 
para Roraima, principalmente pelo tamanho e pela 
variedade de ambientes presentes no estado. As vespas 
sociais são importantes como fator ecológico e os estudos 
destes insetos são importantes para o desenvolvimento de 
trabalhos que envolvem distribuição de espécies. 
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LIMA1, Ana Cristina Freire*, FERREIRA2, Josiane da Silva, AMORIM3, Silvana, OLIVEIRA4, Vanessa Francisca 
Chagas.   
 anacristina.fl1991@gmail.com;  josi1706_bibi@hotmail.com;  siltexamorim@yahoo.com.br;  vane_chicachagas@hotmail.com  

Palavras Chave: jovens, adolescentes, violência 

INTRODUÇÃO 

O aumento da violência no Brasil tem crescido nos últimos 
anos. Demonstra preocupação tanto para a Justiça, quanto 
para a Sociedade em todo o país, uma vez que essa 
expressão da questão social não é local, está em todo 
lugar. Esta pesquisa trata de analisar as características da 
violência entre Jovens e adolescentes, no período de 2012 
a 2014. A violência é um fenômeno crescente e pode estar 
inserida em todos os contextos e camadas sociais, mais é 
entre os jovens e adolescentes carentes e negros onde ela 
tem sido alvo de estudos e pesquisas nos diversos setores 
e a preocupação do Governo em torno do assunto também 
se configura como verdade. De acordo com Pesquisa feita 
pelo IBGE (2015) divulgada em reportagem (G1-Jonal 
Nacional de 07/05/2015) somente naquela semana foram 
três mortos em menos de vinte e quatro horas em capitais 
como Maceió e Aracaju. O que demonstra a confirmação 
da necessidade de se realizar pesquisas ao entorno da 
temática.  

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa é de cunho bibliográfico onde analisamos o 
perfil sóciodemográfico dos adolescentes/jovens 
envolvidos nos dados de violência sofrida ou praticada no 
Brasil, pesquisados pela UNESCO no período de 2014. 
Para compreendermos esse processo, foi necessário 
buscar outras fontes como o Mapa da Violência 2014: os 
jovens do Brasil e reportagens jornalísticas que 
contemplassem o objeto de pesquisa, para que 
pudéssemos avaliar com criticidade os resultados 
abordados por ele. A pesquisa torna-se interessante, pois 
demonstra abertura para futuras investigações sobre o 
tema.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa teve como tema norteador a violência cometida 
ou praticada por jovens/adolescentes no Brasil. Tendo em 
vista que é um tema que vem ganhando notoriedade e 
preocupando os órgãos competentes. Segundo estudos, 
em média, morrem proporcionalmente 285% mais jovens 
do que “não jovens”. Do total de mortes contabilizadas, 
10.632 foram de brancos e 28.946, de Negros. O número 
corresponde a 142% mais negros que brancos. Além 
disso, 94% das vítimas fatais eram do sexo masculino. A 
divulgação do estudo foi feita em parceria da Secretaria 
Geral da Presidência da República, da Secretaria Nacional 
de Juventude, Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, UNESCO no Brasil (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e 
Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais. 
Segundo matéria publicada pelo G1 globo.com, no dia 
02/07/2014, de acordo com dados do Mapa da Violência 
2014, produzido pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-

Americanos (Cebela), o qual  aponta dados sobre 
homicídios entre jovens, em Boa Vista/RR.  O município 
aparece em 327º lugar no ranking nacional. São 49 
homicídios registrados em 2012, o que representa uma 
taxa de 52,8 por cem mil habitantes. No total de suicídios, 
a capital roraimense registrou 22 casos em 2012, com 
uma taxa de 7,4, o que a coloca em 473º em todo o 
país. Rorainópolis, com uma taxa de 7,9 e dois suicídios 
no mesmo ano, fica em 424º. O município tem pouco mais 
de 25 mil habitantes. Segundo o diretor de pesquisa do 
Sangari, o sociólogo Júlio Jacobo Waiselfisz, 73,6% das 
mortes entre jovens são provocadas pelas chamadas 
causas externas (homicídios, acidentes ou suicídio), com 
destaque para os homicídios (39,7% do total de mortes). 
”A história da violência no Brasil é a história de extermínio 
da sua juventude.” As mortes por essas razões nas demais 
faixas etárias não passam de 9,9%. 

CONCLUSÕES 

Com base na pesquisa realizada foi possível constatar que 
a participação de jovens/adolescentes em crimes nos 
últimos tempos, tanto como agressores, quanto como 
agredidos, é um dado de grande relevância e tem 
suscitado muitos questionamentos como: a adolescência 
vista e vivida na marginalidade; a falta de perspectiva de 
vida, a falta efetiva de politicas públicas voltadas para essa 
faixa etária; a falta de oportunidade para educação; o 
primeiro emprego; lazer e moradia, como aspectos que 
propiciam a falta de conduta social adequada. Tivemos a 
percepção de que a violência entre jovens/adolescentes é 
um assunto complexo, com causas diversificadas e 
demanda esforços coletivos e articulados para sua 
superação. Foi possível verificar que há a necessidade de 
construção de um pacto contra a violência.  
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INTRODUÇÃO 
Todos os dias o avanço tecnológico apresenta novos 
recursos e ferramentas mais completas e poderosas, a fim 
de que as tarefas cotidianas sejam cada vez mais ágeis e 
rápidas. Essas tecnologias permeiam todas as ações e 
atividades cotidianas e altera a cultura social, a maneira de 
se relacionar, de aprender e ensinar. Neste contexto as 
instituições de ensino e as empresas como um todo estão 
utilizando das ferramentas tecnológicas para agilizar os 
trabalhos; ter uma comunicação mais rápida – um retorno 
instantâneo das informações que necessita para aquele 
momento; possibilitando que o andamento das atividades 
ocorra de forma que as “respostas” ou até mesmo o 
“retorno” de alguma informação seja de forma que adiante 
o andamento dos trabalhos. O aplicativo WhatsApp é uma 
ferramenta de mensagens instantâneas, de chamadas de 
voz, além de enviar imagens, vídeos e mensagens de 
áudio de mídia. Portanto, esta pesquisa tem como objetivo 
demonstrar à utilização do WhatsApp na gestão de 
projetos, coordenação e orientação de 32 (trinta e dois) 
alunos bolsistas que fizeram parte da 5º edição do Projeto 
BITERR (2014) por meio do IEL/RR. O processo de coleta 
de dados ocorreu no período de novembro de 2014, onde 
os resultados foram avaliados de forma quali-
quantitativamente que trouxeram pontos positivos. 
Aplicando o uso da tecnologia na gestão de projetos, o 
coordenador (orientador) terá possibilidades de tornar o 
seu trabalho mais “fácil”, o leque de possibilidades dentro 
desse mundo tecnológico disponível muda a forma de 
gerenciar as pessoas, trazendo soluções para tarefas 
menos complexas ou até mesmo “a mais difícil de ser 
resolvida”. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Pesquisa Exploratória: a pesquisa classifica-se no 
modelo exploratório, fazendo uso de levantamento 
bibliográfico e, aplicação de questionário, visando maior 
familiaridade com o assunto em questão, e buscando 
analisar a importância do uso de ferramentas tecnológicas 
na gestão de projetos no processo coordenação e 
orientação de 32 (trinta e dois) bolsistas (alunos). Etapas 
da pesquisa: na etapa inicial foi realizado um 
levantamento de literatura disponível em livros e sites; na 
segunda etapa com a base teórica elaborado questionário 
com 16 (dezesseis) perguntas divididas em fechadas e 
abertas onde foram aplicados aos 32 (trinta e dois) 
bolsistas (alunos) que fizeram parte da 5º edição do 
Projeto BITERR/2014 por meio do IEL/RR; a terceira etapa 
foi feita a interpretação dos dados obtidos, e analisados de 
forma quali-quantitativamente, tabulados e apresentados 
em tabelas e gráficos expressos em percentagem para 
maior compreensão da leitura. Público – alvo: são 
acadêmicos de nível superior e técnico de vários cursos de 
graduação das instituições de ensino (público e privado). 

Desse total 26 (vinte e seis) são do gênero feminino e 06 
(seis) do gênero masculino, distribuídos nos municípios de 
Boa Vista-RR e Rorainópolis-RR do estado de Roraima. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foi criado um grupo do projeto BITERR (5° edição/2014) 
no aplicativo WhatsApp, onde os bolsistas tinham 
comunicação com a coordenação diariamente e em 
qualquer hora. O grupo foi importante para a interação 
entre coordenação e bolsistas e entre os bolsistas. 
Qualquer notícia, por parte coordenação era enviada 
através do aplicativo WhatsApp, a facilidade permitiu que 
ao mesmo tempo todos que tinha o aplicativo pudessem 
saber informações sobre o projeto. Dúvidas, orientação 
nas ações aos quais os bolsistas iriam realizar foram feitas 
com a utilização do aplicativo WhatsApp, a comunicação 
entre eles permitiu que soubessem o que o outro estava 
fazendo dentro do seu projeto. Além de sugestões, ideias, 
e ajuda de alguma informação que pudesse contribuir com 
outros projetos. Mudança em alguma data no calendário 
de atividades do projeto, dia do pagamento das bolsas, 
entrega de relatório dos bolsistas, alguma ausência de 
documento por parte de algum bolsista, notícias urgentes, 
tudo era enviado pelo aplicativo WhatsApp.  A 
coordenação tinha a oportunidade de através do aplicativo, 
evitar que determinadas ações fossem realizadas de outra 
forma. Assim como a própria coordenação, como 
atividades extras. Os bolsistas possuem outras atribuições 
além do projeto, como as aulas na instituição de ensino 
(Universidade e/ou Faculdade), trabalho (em empresa 
privada e/ou pública). Com tantas atividades e 
compromissos, é necessário pensar em formas que 
contribuam para evitar um esforço em realizar uma ação 
que pode ser feita de outro modo que não atrapalhe os 
evolvidos diretos e indiretos no projeto. Se for possível 
evitar reuniões, presenciais, economia de tempo, dinheiro, 
transporte, entre outros aspectos. 
 
CONCLUSÕES 
A utilização de ferramentas tecnológicas tanto na gestão 
empresarial e na gestão educacional é de suma 
importância. Todos que fazem parte dessas instituições 
necessitam dessa atualização e de buscar novas formas 
de melhorar o desenvolvimento e desempenho do seu 
trabalho. O uso dessa tecnologia seria um facilitador no 
andamento das atividades aos quais são desenvolvidas 
pelo gestor. Aplicando o uso da tecnologia na gestão de 
projetos, o coordenador (orientador) terá possibilidades de 
tornar o seu trabalho mais “fácil”, o leque de possibilidades 
dentro desse mundo tecnológico disponível muda a forma 
de gerenciar as pessoas internas e externas (dentro ou 
fora de uma instituição), trazendo soluções para tarefas 
menos complexas ou até mesmo “a mais difícil de ser 
resolvida”.



 

       

 


