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Na figura da Primeira Dama do Estado, cumprimento todos os presentes à mesa e 

a equipe organizadora da VI SNCT-RR, XIX FECIRR, I Mostra de Química e II Torneio de 

Robótica. 

Prezados dirigentes das Instituições de Ensino e de Pesquisa, pesquisadores, 

professores universitários e da educação básica, colegas e, sobretudo alunos. 

Bem vindos a este grandioso evento, que congrega a XIX FECIRR, I Mostra de 

Química, II Torneio de Robótica e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do 

Ministério de Ciência e Tecnologia, que está na sua 6ª edição aqui no Estado. 

É com grande alegria e satisfação que oficialmente damos início as atividades que 

congregam este evento que foi um sonho de muitos e constitui o resultado do esforço 

também de muitos. 

A UERR enquanto instituição multicampi tem como missão criar ações capazes de 

promover, ampliar e intensificar a utilização da Ciência, Tecnologia e Inovação como meio 

para potencializar o desenvolvimento sócio-econômico regional e nacional. A realização 

de eventos de divulgação de Ciência e Tecnologia, como a VI SNCT, faz parte destas 

ações. 

O NUPECEM e LABTEMA são dois núcleos que dentro da instituição idealizam 

ações voltadas para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para Roraima, incentivando 

também a formação de professores e pesquisadores. 

Assim, consideramos oportuno juntar estes esforços para organizar este grande 

evento de interesse público. 

O desenvolvimento econômico e social do país está diretamente relacionado à 

formação tanto na educação básica quanto acadêmica dos jovens, do seu interesse e sua 

formação em ciência e tecnologia, do desenvolvimento tecnológico nas instituições de 

P&D e nas empresas e do seu acesso e uso pela população. Desta forma, esta semana 

visa sobretudo: 

 Motivar estudantes por Ciência e Tecnologia; 

   Mostrar os trabalhos desenvolvidos nas instituições de pesquisa e ensino na 

região; 

 Apresentar os trabalhos científicos desenvolvidos por professores e alunos da 

educação básica; 

  Divulgar para a sociedade em geral o que é realizado nas instituições e mostrar a 

contribuição ou importância da C&T para a qualidade de vida; 

 Comemorar o Ano Internacional de Química; 



     
 

 Despertar nos alunos da educação básica o interesse pela área de robótica, em 

franca expansão no país e com deficiência em mão de obra qualificada; 

 Também, aproximar as próprias instituições entre si. Conhecendo mais sobre 

nossos vizinhos, maiores serão as possibilidades para uso dos nossos resultados e 

nosso potencial. 

Vivemos a sociedade do conhecimento e um mundo cada vez mais complexo e 

competitivo. Enfrentamos muitos desafios, os quais requerem uma população com maior 

escolaridade, desenvolvimento de novas tecnologias e inovação em novos produtos e 

aplicações. 

 Muitos são os nossos desafios, entre eles, motivar nossos jovens a investirem em 

estudos e carreiras com maior formação que agreguem valor à atividade econômica. 

Este ano a SNCT irá discutir os problemas relacionados as mudanças climáticas, 

desastres naturais e prevenção de riscos, tema tão presente em nosso dia-a-dia e que 

necessita de evidências científicas sobre o impacto das atividades humanas no clima do 

Planeta e as medidas preventivas mais adequadas a serem adotadas em escala local e 

global a partir dos conhecimentos diversificados da ciência. 

  Pesquisa em novos materiais resulta em novas aplicações e/ou melhoria nos 

produtos existentes. A Semana não inclui apenas estandes de exposição, mas também 

uma variedade de palestras e atividades culturais como cordel e Ciência em Show, vídeos 

e outras. 

Agradecemos aos expositores, palestrantes e atores pelo trabalho, aos dirigentes 

da UERR pelo empenho e dedicação, especialmente a professora Ilma Xaud que não 

mediu esforços para que a SNCT acontecesse, à comissão local de organização pela 

exaustiva tarefa de preparação e aos patrocinadores e apoiadores que viabilizaram a 

realização do evento: MCT e CNPq, além de nossos parceiros. 

E agradecemos pela sua presença e participação. 

 

 

 

 

Prof². DSc. Ivanise Maria Rizzatti 

Coordenadora Regional da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Roraima 
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AGENDA 21 ESCOLAR: UM INSTRUMENTO DE GESTÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE 
ESTADUAL DE ENSINO DE BOA VISTA – RR 
 

*Raposo¹, Tácio J. N., Silva², Leandro P. da, Carvalho³, Alex W. S., Silva
4
, Talitha P. da, Fagundes

5
, Gleciane de S., 

Rodrigues
6
 Denilton P. & Gomes

7
 Victor da S.  

 

Secretaria de educação cultura e desporto
1, tacior1@yahoo.com.br

1
 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Comunidade, Gestão Escolar.  

Introdução 

 Os conflitos sociais e ambientais da modernidade 
perpassam pelo o processo de escolarização que nem 
sempre se efetivam em aprendizagens capazes de formar 
cidadãos preparados para essa nova realidade, entre as 
soluções plausíveis indicadas por teóricos, professores, 
alunos e membros de comunidades envolvidas com 
escolas, está à gestão escolar como mediadora de 
processo que pode levar respostas aos anseios de 
melhorias.  

Já Educação Ambiental – EA consiste em um dos 
ramos mais complexos da educação formal, pois seus 
temas abrangem questões sociais, culturais, naturais e 
econômicos. Tal complexidade confere a EA e aos 
profissionais que se dedicam praticá-la,pois associar as 
práticas de EA e gestão escolar dentro de uma Agenda 21 
Escolar consiste em um desafio capaz de assegurar tal 
comprometimento e dar efetividade as duas práticas. 

O presente trabalho aborda a analise e a 
efetividade das ações de - EA em especial a Agenda 21 
Escolar como um instrumento de gestão escolar nas 
escolas de Boa Vista da rede estadual e seus 
desdobramentos. Como um processo de gestão 
democrática que integram as práticas de gestão escolar e 
Agenda 21 Escolar, espera-se que as gestões escolares 
que possuem tais características sejam capazes de gerar 
condições para produção e aquisição de conhecimentos e 
habilidades para a formação de valores ambientalmente 
responsável, como também desenvolver ações articuladas 
que visem integrar escola e comunidade. 

Materiais e Métodos 

O trabalho com Educação Ambiental nasce de um 
planejamento do Departamento de Desenvolvimento de 
Políticas Educacionais/DEPE, por meio da Divisão de 
Educação Ambiental/DEA, da Secretaria Estadual de 
Educação, Cultura e Desportos/SECD/RR de um 
planejamento apoiado nas diretrizes do Plano Nacional de 
Educação Ambiental e da Política Nacional de Educação 
Ambiental em consonância com as necessidades das 
escolas públicas que se caracteriza como uma pesquisa–
ação. A metodologia obedece a modelos de investigações 
pedagogicamente orientados em uma dinâmica a Oficina 
do Futuro, onde a comunidade escolar responde três 
perguntas: A escola e/ou a comunidade que temos? A 
escola e/ou a comunidade que queremos? Qual a escola 
e/ou a comunidade dos sonhos?  Com base no 
questionamento realizado possibilitou identificar os 
indicadores para a fixação de metas e o estabelecimento 
da Agenda 21 Escolar. Das 60 escolas estaduais 32 
possuem Agenda 21 Escolar 

Resultados e Discussão 

A Agenda 21 Escolar é implantada e trabalhada, 
associada ao Projeto Político Pedagógico/PPP escolar, em 
uma perspectiva de sistema gestão ambiental escolar e 
sustentabilidade para resolução dos problemas detectados 
na unidade escolar e no bairro a partir de seu contexto 
histórico, geográfico, econômico e cultural. As ações são 
elencadas para todos segmentos escolar e abrangem 
ações como: coleta seletiva, conservação do patrimônio 
escolar, violência na escola, qualidade da merenda, 
desperdício de água e  energia, de material de consumo  e 
ainda com a comunidade do entorno ações de preservação 
de recursos hídricos e combate a violência e ao tabagismo. 
A EA e Agenda 21 Escolar têm se mostrado um poderoso 
agente transformador nos ambientes escolares de Boa 
Vista, mantendo a ressalva que não constitui uma 
panaceia, havendo necessidade de investimentos e 
mudanças em muitos setores da educação escolar. 
Contudo com as ações da Agenda 21 Escolar qualifica as 
escolas e seus processos de gestão sinalizando um 
continuo processo de democratização dos ambientes 
escolares. 

Conclusões 

Com base nos resultados pode-se afirmar que a 
implantação da Agenda 21 Escolar trouxe melhorias 
significativas para as escolas principalmente, em relação à 
diminuição de seus impactos ao ambiente da comunidade a 
qual se insere, incluindo a sensibilização da comunidade do 
entorno. Desta forma, pode-se concluir que a implantação 
da Agenda 21 Escolar nas escolas públicas da rede 
estadual de ensino no município de Boa Vista resulta em 
melhorias no desempenho de suas gestões qualificando-as 
em democráticas e inovadoras promovendo melhor 
qualidade no ambiente da escola e em seu entorno. 

Referências 
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_______, Politica Nacional de Educação Ambiental, Lei n. 9.795/99. 
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A MÚSICA QUE OS JOVENS (RE)PRODUZEM E SUAS INFLUÊNCIAS NO SEU 
COMPORTAMENTO SOCIAL 

 
* Duarte

1
, Rosangela; Soares

2
,  Alcyele Ketlen Da Silva;  Trajano

3
, Rayane Silva  

 
 Professora do Colégio de Aplicação, da Centro de Educação – CEDUC, da Universidade Federal de Roraima –UFRR. Pesquisadora 
do Grupo de Pesquisa Criança, Educação e Arte – CrEAr/CNPQ 
 Discente do Colégio de Aplicação da UFRR. Bolsista do Programa de Iniciação Científica p/o Ensino Médio – PICEM/CNPq/UFRR. 
 Discente do Colégio de Aplicação da UFRR. Bolsista do Programa de Iniciação Científica p/o 
Ensino Médio – PICEM/CNPq/UFRR 
 

Palavras chave: Jovem, criação musical, comportamento social. 

 

Introdução 

Nos dias atuais se exige uma nova concepção de 
educação, a qual deve se preocupar em formar cidadãos 
mais críticos, sensíveis e que estejam preparados para a 
busca por novas descobertas. É aí que a Arte e a Ciência 
se encontram nas manifestações de pensamentos criativos, 
através de procedimentos metodológicos da pesquisa 
científica. Com esse projeto pretende-se conduzir os alunos 
de Ensino Médio a pesquisarem e refletirem sobre as 
produções musicais dos jovens com idade de 14 a 17 anos, 
os quais muitas vezes traduzem a necessidade de se 
sentirem inseridos em determinados grupos, para se 
desenvolverem de forma saudável até atingirem a vida 
adulta. Escolhemos a música como área de conhecimento, 
por ela ser um elemento cultural sempre presente no 
cotidiano do jovem. Outra contribuição é orientação para a 
definição de área do conhecimento, uma vez que esses 
alunos se preparam para ingressarem na vida universitária. 
Deve-se considerar que a interdisciplinaridade é condição 
indispensável para dar significado ao conhecimento 
adquirido pelo aluno, contextualizando-o dentro de sua 
realidade. 

Materiais e Métodos 

Por meio da metodologia de pesquisa qualitativa, 

os instrumentos elaborados foram questionários e 

entrevistas. 

Resultados e Discussão 

A partir da convergência das diferentes áreas das 

Ciências Humanas, com enfoque nas Ciências Sociais e 

Artísticas, os dados deste projeto serão discutidos e 

analisados. A partir da identificação das músicas mais 

apreciadas e as composições criadas pelos alunos, será 

realizada a gravação das mesmas para compor um CD, 

com a finalidade de exemplificar o repertório dos jovens, 

objeto desta pesquisa como resultado final. 

Conclusões 

Desta forma acredita-se que a musica tem 
potencial informativo, formador de opinião e educativo e por 
isso é uma poderosa linguagem de transformação do 
comportamento humano e, por conseguinte, social. 
Conhecendo o repertorio e o gosto musical dos jovens, 
agentes públicos e instituições podem se valer desta 
pesquisa para aproximação da sociedade e promover  

 
 
ações voltadas para a criação musical e disseminação de 

conhecimento que estejam relacionadas às questões 
ambientais e de prevenção de riscos em nosso Estado.
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Palavras Chave: SIG, Desastre, incêndio, Defesa Civil. 

Introdução 

O cenário dos incêndios florestais em 2010 no Estado de 

Roraima propiciou a implantação do projeto de 

Geoprocessamento Aplicado ao Gerenciamento de Riscos 

e Desastre no Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. O 

objetivo geral foi caracterização, mapeamento e 

implantação de um banco de dados georreferenciados nas 

áreas críticas incidência de incêndios florestais, e especifico 

a definição das áreas de risco, elaboração da cartografia 

temática, a elaboração de um banco de dados 

georreferenciados com informações emergenciais e dados 

de apoio logístico. O geoplanejamento, que em 

consociação com o gerenciamento de riscos, o 

socioambientais, de desastres e o logístico passa a utilizar 

ferramentas tecnológicas mais apropriadas. O Sistema de 

Informações Geográficas – SIG e Sensoriamento Remoto - 

SR possibilitam a obtenção de decisões rápidas e 

emergenciais de forma fundamentada através do 

georreferenciamento das informações espaciais, dos 

objetos e fenômenos não espaciais.  

Materiais e Métodos 

A geração de dados espaciais foi divido em duas etapas: 

pré-processamento, onde ocorreu a sistematização dos 

planos de informações, o levantamento prévio da realidade 

ambiental, social, econômica e outras variáveis  

importantes da área estudada. Tratamento das imagens 

CBERS e Landsat 7 ETM+, o georreferenciamento e 

ajustes de contraste, coleta de dados espaciais com GPS, 

interpretações de documentos cartográficos e fotográficos e 

o levantamento de campo realizado durante a Operação 

Roraima Verde. No processamento ocorreu a união do 

tratamento analógico e digital o que possibilitou dados mais 

confiáveis para confecção de mapas direcionados a 

realidade local e as necessidades da Defesa Civil. Outros 

procedimentos exigiram produtos mais elaborados com 

análises aprofundadas, como classificação de imagens de 

sensores orbitais, sobreposições das imagens com bases 

de dados do ZEE do Estado de Roraima. Desta forma 

subdividiu-se o mapeamento em: Áreas Críticas, Áreas com 

Demanda e Sistema Viário, todos com maior detalhamento 

e direcionados as ações da Defesa Civil e Corpo de 

Bombeiros.  

Resultados e Discussão 

A produção cartográfica chegou à ordem de mais de 120 

mapas, em diversas escalas e com fins exclusivamente 

para ações de Defesa Civil. Dentre estes mapas 

destacamos: Concentração de focos de calor, onde é 

possível visualizar as áreas mais vulneráveis a ocorrência 

de incêndios florestais;  Localização de derrubadas e 

Queimadas a cada sobrevoo, facilitando a fiscalização 

ambiental e a atuação das equipes do Corpo de Bombeiros 

no controle dos incêndios; mapas do Sistema Viário, 

juntamente com pontos de referencia  para o deslocamento 

da logística e mobilidade operacional. 

O planejamento operacional tornou-se direcionado as 

áreas que oferecessem um grau de vulnerabilidade mais 

acentuado, isto é, o de maior risco. O deslocamento de 

contingentes humanos tanto para o combate aos incêndios 

florestais, quanto para a fiscalização ambiental obteve uma 

resposta mais rápida e eficiente. O reconhecimento dos 

cenários de risco tornou-se mais perceptível, mesmo com 

os distintos tipos de comunidades, de pessoas em 

diferentes níveis territoriais. Esse resultado com exatidão 

na localização desses eventos foi atingido com o 

georreferenciamento das informações espaciais, e dos 

objetos e fenômenos não espaciais. 

Conclusões 

Diante dos resultados expostos, cuja ação objetiva auxiliar 

a estruturação das administrações para a gestão dos riscos 

socioambientais incidentes em seus territórios, concluímos 

que todos os processos desenvolvidos com geotecnologias 

no mapeamento de risco, no monitoramento, no alerta e 

apoio à Defesa Civil, mostraram-se mais que satisfatórios. 

Todos os procedimentos foram desenvolvidos a partir de 

critérios técnicos, estando em coerência com a doutrina de 

Defesa Civil e o Programa de Prevenção de Desastre – 

PRVD. A administração de desastre é complexa, não se 

trata de uma sequência linear e finita, trata-se de diversas 

fases constituídas por ciclos onde a interação e influências 

são mútuas, portanto uso de novas tecnologias juntamente 

com o geoplanejamento contribuirão para as ações de 

Defesa Civil. 
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Introdução 

Estudo descritivo que teve por objetivo identificar a 
realização e o registro das etapas da SAE pelo processo de 
enfermagem, conhecer a metodologia assistencial utilizada 
para sistematizar suas ações e identificar as dificuldades 
para sua implantação. No Brasil, o modelo mais conhecido 
e seguido para a implantação do processo de enfermagem 
é o proposto por Horta em 1979. A sua aplicação na prática 
clínica, desde então, vem sofrendo modificações que 
frequentemente descaracterizam a sua utilização. 
Atualmente, a enfermagem baseia-se na Sistematização da 
Assistência de Enfermagem, regulamentada através das 
Resolução COFEN nº 358/2009, sendo composta: I- 
Histórico de enfermagem, II- Diagnóstico de  enfermagem, 
III- Planejamento de enfermagem, IV- Implementação e V- 
Avaliação de enfermagem. Estudos dessa natureza 
possibilitarão que os enfermeiros e/ou futuros enfermeiros 
(re)pensem sobre sua prática profissional e compreendam 
a SAE como uma ferramenta que torna suas ações 
resolutivas e efetivas. Assim estaremos, não só prestando 
uma assistência com qualidade como também valorizando 
a nossa prática profissional. 

Materiais e Métodos 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e explicativa de 
abordagem qualitativa e quantitativa (dados coletados em 
prontuários de pacientes e posteriormente analisados). Na 
abordagem quantitativa os dados foram obtidos pela 
análise de  400 prontuários de pacientes internados no 
período de outubro a novembro de 2010, com auxílio de 
uma planilha com as fases da SAE. A abordagem 
qualitativa foi realizada através da análise do discurso dos 
enfermeiros lotados nas unidades de internação do HGR, 
utilizando roteiro de entrevista. Após análise temática das 
entrevistas, definiram-se quatro categorias que 
possivelmente interferem nos cuidados: Assistência 
sistematizada, Gestão institucional, Estrutura e fragilidades. 

Resultados e Discussão 

O presente levantamento nos mostra que dos 400 
prontuários triados, não foi encontrado nenhum registro 
relacionado ao Histórico de enfermagem, Diagnóstico de 
enfermagem, Plano de cuidados e Implementação. Já para 
a evolução observou-se que todos os blocos de internação 
não executam a evolução de maneira integral, ou seja, 
todos os dias. Existem algumas evoluções feitas de 
maneira fragmentadas, não sendo realizadas por todos os 
profissionais ou de maneira sistemática. Na análise do 
discurso identificamos 04 categorias: 1) Assistência 
Sistematizada: foram identificados algumas justificativas 
para não utilização do Processo de Enfermagem em suas 
unidades. Tais justificativas estão divididas em três 
subcategorias: a) tempo – engloba o grande número de 
pacientes. b) Ambiente de trabalho – trata-se da rotina nas 
unidades de internação, onde os mesmos apenas dão 

continuidade aos serviços prestados e a falta de protocolo 
para se basearem suas ações; c) Burocracia – refere-se ao 
acúmulo de funções administrativas. 2) Gestão Institucional 
foram identificadas duas subcategorias: a) Planejamento – 
as ações de enfermagem não estão baseadas em nenhum 
método de trabalho; b) Capacitação – a unidade não dispõe 
de programas de educação continuada aos seus 
profissionais. 3) Estrutura identificamos 02 subcategorias: 
a) Recursos Humanos – a unidade apresenta déficits de 
pessoal de enfermagem para unidades; b) Recursos 
Materiais – Constantemente faltam materiais de rotina para 
os cuidados diários; 4) Fragilidades observamos a 
ocorrência de três subcategorias: Gerência, Incentivo e 
Recursos Humanos foram colocados pelos entrevistados 
como elementos que interferem na implantação SAE nas 
unidades de internação, eles relataram a falta de apoio de 
seus gestores em não apresentar nenhuma perspectiva de 
mudança em sua unidade ou crescimento profissional. No 
que tange a subcategoria Incentivo refere-se aos próprios 
profissionais de enfermagem que apresentam certo 
comodismo e inflexíveis quanto se trata de mudanças. Com 
relação a Recursos Humanos, os enfermeiros relatam que 
a falta de profissionais de enfermagem pode interferir em 
uma possível implantação da SAE.  

Conclusões 

Este estudo constatou deficiência no cumprimento de 
algumas fases, e na documentação das mesmas. Em 
relação à metodologia assistencial adotada para 
sistematização de ações, não há na prática a aplicação de 
um método preestabelecido. O que direciona as ações dos 
enfermeiros é o atendimento prioritário das necessidades 
dos pacientes. Consideramos as dificuldades que existem, 
na implementação da SAE, tais como: excesso de 
atribuições dos enfermeiros, falta de preparo para utilização 
desse método de trabalho, falta de recursos materiais e 
pessoais para o cuidado, resistência na utilização e não 
valorização do método. O número insuficiente de 
enfermeiros tem levado estes profissionais a desdobrarem-
se para atender, ao mesmo tempo, várias unidades e 
desenvolverem múltiplas funções. Espera-se que as 
reflexões extraídas neste estudo permitam implementar 
novos modelos de prática, embasados na normatização 
que preconiza a SAE, como modelo assistencial a ser 
adotado em todos os campos de assistência à saúde pelo 
enfermeiro. 
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Introdução 

     A água é um recurso natural vital para os seres vivos. 

Devido a uma série de fatores, como a ocorrência de 

complicações à sua saúde, é importante que a água seja 

própria para o consumo humano. Portanto, ela deve estar 

de acordo com os parâmetros de qualidade, que aferem o 

seu potencial de potabilidade. 

     O presente trabalho foi desenvolvido na comunidade de 

Caicubi localizada na região do Baixo rio Branco, Roraima, 

possuindo em média 500 habitantes. A população local 

vive da pesca, comércio em geral e fabricação de farinha. 

O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade da água 

destinada ao consumo em geral na comunidade de 

Caicubi, por meio da análise de alguns parâmetros físicos 

e químicos. 

Materiais e Métodos 

     O trabalho foi realizado no período de setembro a 

outubro do ano de 2011, na comunidade de Caicubi, em 

duas etapas. Na primeira etapa, foi realizada com uma 

amostra da população pesquisa relacionada ao uso e 

armazenamento da água, através do emprego de um 

Diagnóstico Rural Participativo (DRP). 

     Por meio de um questionário, o DRP foi aplicado em 10 

residências selecionadas de acordo com os pontos 

escolhidos para coleta e análise das amostras de água. 

Esses pontos, por sua vez, foram selecionados de forma 

estratégica para a coleta, visando uma melhor 

representatividade da área em estudo. 

     Na segunda etapa, foram selecionados os pontos de 

coleta de água e marcados no GPS. Em seguida as 

amostras de água dos respectivos pontos foram coletadas 

e analisadas. Os parâmetros analisados foram: turbidez, 

pH, potencial eletroquímico, temperatura, condutividade 

elétrica, sólidos totais e Cloreto de Sódio (NaCl). 

Resultados e Discussão 

     De acordo com a pesquisa o abastecimento de água da 
comunidade consiste em um poço artesiano e uma caixa 
de água para todas as residências locais, sendo que a 
água passa por encanações até chegar às casas dos 
moradores, onde é armazenada inadequadamente em 
baldes e tambores abertos. 

     A comunidade situa-se as margens do igarapé Caicubi, 
que é utilizado, principalmente no período em que seu 
nível baixa, para lazer, cativeiro de peixes artesanais e 
para consumo. Nessa época, o nível da água do poço 
também diminui e segundo relato dos moradores algumas 
pessoas passam a apresentar problemas de saúde. Pôde-
se observar que a comunidade não possui saneamento 
básico e o lixo doméstico é queimado ou jogado em algum 
lugar na mata, alguns foram encontrados nas margens do 
igarapé. 
     As amostras de água coletadas na comunidade não 
apresentaram cor, odor, cheiro ou sujeira. De  acordo com 
a portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde, a água 
destinada ao consumo na comunidade apresentou-se 
quanto a turbidez e aos sólidos totais dissolvidos dentro do 
padrão, já o pH apresentou-se ácido com os valores entre 
4,34 e 4,95, portanto não está em conformidade com o 
padrão estabelecido pela portaria do Ministério da Saúde, 
que estabelece os valores entre 6,0 e 9,5. Os demais 
parâmetros analisados, potencial eletroquímico, 
temperatura, condutividade elétrica e Cloreto de Sódio 
(NaCl), não são mencionados na portaria. 

Conclusões 

     O homem não sobrevive sem a água e pelo fato da 

sensibilidade de seu organismo, é necessário que a água 

destinada ao seu consumo seja considerada potável. 

     O conceito de poluição deve ser conhecido por todos, 

bem como as medidas a serem tomadas para evitá-la, pois 

no caso desta comunidade, por exemplo, as chuvas 

poderão carrear os resíduos sólidos para as águas dos 

rios e igarapés, bem como de bactérias que possam 

acarretar problemas à saúde da população. 
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Introdução 

Este trabalho procura avaliar alguns parâmetros 
físico-químicos relacionados à qualidade das águas nos 
igarapés Caxangá e Mirandinha que deságuam no rio 
Branco e estão localizados no município de Boa Vista, 
Roraima. Os parâmetros analisados nas amostras de água 
superficial in loco foram temperatura e potencial 
hidrogeniônico – pH, sendo que no laboratório foram 
avaliados os parâmetros condutividade elétrica, sólidos 
totais dissolvidos, cloro total e turbidez. Comparando os 
resultados obtidos com os parâmetros de qualidade 
dispostos na Resolução n° 357/2005 do CONAMA, os 
valores de condutividade elétrica e turdidez estavam acima 
do valor, devido provavelmente ao processo de urbanização 
desordenada que está afetando a qualidade da água destes 
igarapés. 
 

Materiais e Métodos 

 
Para avaliar as implicações e efeitos da ocupação 

urbana sobre a qualidade das águas dos igarapés Caxangá 
e Mirandinha que deságuam no rio Branco, principal fonte 
de água potável da população de Boa Vista, foram 
selecionados dois pontos de amostragem dentro da área 
urbana da capital Roraimense, um em cada igarapé 
estudado. A Figura 1 abaixo apresenta a localização dos 
pontos selecionados nos igarapés acima citados.  
 

  
 
Os pontos foram georreferenciados, o ponto 1 apresentou 
as coordenadas geográficas: latitude  02

o
 50,29’ N, 

longitude 06
o
 39,17’ W, e o ponto 2 situou-se na latitude 02

o
 

48,66’ N e longitude  06
o
 40,26’ W. 

 

Resultados e Discussão 

                

       O Igarapé Caxangá, localizado no Bairro Caetano 
Filho, surge do encontro de outros dois pequenos igarapés, 
mas estes já vêm poluídos, oriundo de esgoto  
 
 
doméstico e despejo de lixo. No período chuvoso com a 
alta do rio Branco, o Caxangá também aumenta o seu nível 
e invade casas, carregando também grande quantidade de 
lixo, já no período seco, o igarapé está mais “limpo”, sem 
tanto odor e sujeira, como na estação anterior. Porém, 
nesse período a mata ciliar do lado esquerdo é retirada e 
queimada. Desta forma, as margens do Caxangá não são 
lugares aconselháveis para habitação, já que há um nível 
muito alto de contaminação e as crianças brincam nas 
proximidades do igarapé, correndo assim muitos riscos à 
saúde.  

O igarapé Mirandinha, que nasce no lago 
Americano, localizado dentro da área do Parque Anauá, 
tem seu percurso todo dentro da área urbana de Boa Vista, 
que além de sofrer todo o processo de degradação 
ambiental pela ocupação irregular de suas margens e 
lançamento direto de esgoto em suas águas, está 
passando por um processo de canalização, piorando ainda 
mais a sua situação em termos de qualidade de água e 
sobrevivência do igarapé. No processo de canalizar, tubular 
e retilinizar os igarapés, a revitalização destes ambientes 
torna-se mínima ou em alguns casos, impossível.                                                         

Conclusões 

Pode-se concluir que a sustentabilidade ambiental 
na região encontra-se comprometida devido aos problemas 
de poluição hídrica nos dois igarapés estudados, afetando 
diretamente a saúde da população, pois as águas oriundas 
destes igarapés deságuam no Rio Branco, principal fonte 
de abastecimento da população de Boa Vista, capital de 
Roraima.  A geração de dados atuais, um dos produtos 
desse trabalho, foi útil para caracterizar a real situação da 
qualidade hídrica, definindo suas fontes de poluição. 
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SILVA, D, F,; SOUSA, F, A, S,; KAYANO M, T, Avaliação dos impactos da 
poluição nos recursos hídricos da bacia do rio mundaú (AL e PE). Revista de 
Geografia. Recife: UFPE – DCG/NAPA, v. 24, no 3, set/dez. 20

CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS 

 PONTO 2 

 PONTO 1 

http://www.ana.gov.br/
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Introdução 

O projeto “a casa ecológica como instrumento de 

sustentabilidade” é uma iniciativa do Clube SESC 

Ecologia, juntamente com a Sala de ciências, com fins de 

se trabalhar Educação Ambiental com a comunidade geral.  

A "Casa Ecológica" foi pensada com o objetivo de 

demonstrar metodologias eficazes do ponto de vista 

ecológico e abrigar atividades relacionadas à educação 

ambiental. Nesse contexto, o conceito de "Casa Ecológica" 

perpasse pela adoção de regras pertinentes, no que tange 

todo o contexto pregado pela educação ambiental, quer 

seja na própria conscientização, como também na 

introdução de técnicas de reaproveitamento de resíduos 

sólidos. Além disso, o sistema proporciona a praticidade 

da montagem e desmontagem – condição desejável para 

a Casa - facilidade de manutenção e possibilidade de 

desenvolvimento de habitação de interesse social. 
 

Materiais e Métodos 

 
Para alcançarmos tais objetivos realizamos uma 

campanha de coleta de garrafas pet nas escolas públicas 

e locais possíveis onde poderíamos encontrar a matéria-

prima. Os materiais necessários para a construção da 

casa se basearam em garrafas PET e caixas modelo 

TETRA PAK. Após a arrecadação dos materiais foi 

construída a estrutura em ferro que comportaria as 

garrafas e as caixas. Foram arrecadadas cerca de 2000 

garrafas PET e 400 caixas TETRA PAK, que foram 

utilizadas na construção das paredes, telhado e móveis. 
 

Resultados e Discussão 

Nota-se por parte dos ouvintes o impacto que traz o 

projeto, pois, eles estão vislumbrando uma iniciativa 

concreta e não um mero arcabouço teórico de iniciativas 

ambientais. Apresenta-se uma proposta cujos objetivos 

foram alcançados e baseados numa simples coleta de 

plásticos e papelões que tinham destino a natureza.  

 

Temos então um impacto mais aprofundado, que os 

encoraja a de fato a buscar soluções frente às 

problemáticas ambientais que partem de simples ações 

nos seus ambientes sociais, perpassando então todos os 

dias de seus cotidianos. 

Conclusões 

Instrumentos como esses nos levam a propor reflexões 
mais aprofundadas sobre as contribuições que o homem 
pode fazer ao meio ambiente e a diversidade de meios de 
conscientização ambiental da população em geral, diante 
de tamanho impacto que o ser humano causa na natureza.  
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Palavras Chave: classificação de risco, urgências, acolhimento 

Introdução 

 

É fundamental que para um bom serviço de atendimento 

em urgência haja uma adequada ambiência associada aos 

profissionais qualificados no processo de escuta do 

acolhimento, além da classificação de risco. Essa 

necessidade surgiu pelo fato de que nas unidades que não 

dispõem desse serviço existe um sistema de atendimento 

por ordem de chegada sem se saber as prioridades que 

devem ser seguidas. O objetivo gerla do trabalho foi 

elaborar uma proposta de atendimento com classificação 

de risco para o pronto-socorro central do Município de 

Itapevi. 

  

Materiais e Métodos 

 

Estudo do tipo descritivo como um projeto de intervenção. A 

construção e processamento dos dados ocorreu através de 

documentação indireta: revisão bibliográfica e pesquisas 

documentais. A análise foi realizada pela criação de 

inferências explicativas comparando as pesquisas.  

Resultados e Discussão 

 

Acolher com a intenção de resolver os problemas de saúde 

das pessoas que procuram uma unidade de urgência 

pressupõe que todos serão acolhidos por um profissional 

da equipe de saúde. Este profissional vai escutar a queixa, 

os medos e as expectativas, identificar risco e 

vulnerabilidade, e acolher também a avaliação do próprio 

usuário; vai se responsabilizar pela resposta ao usuário, e 

para isso vai necessariamente colocar em ação uma rede 

multidisciplinar de compromisso coletivo com essa 

resolução (BRASIL, 2009). A tecnologia de avaliação com 

classificação de risco pressupõe a determinação de maior 

ou menor agilidade no atendimento, a partir da análise, sob 

a óptica de protocolo pré-estabelecido, do grau de 

necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada 

no nível de complexidade e não na ordem de chegada. 

(BRASIL, 2006). 

 

 

 

 

 

AÇÕES RECURSOS PRODUTOS A PRAZO DE RESPONSÁVEL 

NECESSÁRIOS SEREM 

ALCANÇADOS 

CONCLUSÃO 

Apresentar a 
proposta de 
implantação 

da Política 

Municipal de 
Humanizaçã

o 

Elaboração de 
Projeto – recurso 

humano e material 

Política 

Municipal de 

Humanização 

60 dias Conselho 
Municipal de 

Saúde 

Reorganizar 
o Processo 
de Trabalho 

para a 
implantação 

do 
Acolhimento 

e 
Classificação 

de risco 

Humanos e 
materiais 

Equipe 
específica para 

realizar o 
acolhimento e 

classificação de 
risco 

3 meses Gerente da 
Unidade 

Elaborar os 
protocolos 
locais de 

atendimento 

Material Protocolo local 
de atendimento 

3 meses Equipe 
multidisciplinar 

da unidade 

Promover 
Treinamento 

para a 
recepção, 

Equipe 
médica e de 
enfermagem 

Apostilas com 
material dirigido; 

Professor; 
Tempo 

disponível dos 
profissionais. 
Financeiros e 
humanos 

Qualificação dos 
Profissionais do 
Pronto Socorro 

4 meses Gerente da 
Unidade 

Aquisição de 
insumos e 
materiais; 

Financeiros Aquisição de: 
Esfingmomanôm
etro glicosímetro, 
fitas reagentes, 
oxímetro portátil 

4 meses Gestor 

Implantação 
da 

classificação 
de risco 

Humanos Classificação de 
risco de todos os 

usuários do 
Pronto Socorro 

6 meses Equipe Técnica 

 

Conclusões 

Essa peregrinação na forma de gerir o atendimento nas 

urgências não é fácil tampouco simples, porém muito 

gratificante tanto aos profissionais quanto aos gestores e 

usuários. A possibilidade de análises contínuas amplia o 

potencial quando se vão descobrindo novas dificuldades e 

instalando suas respectivas soluções. 
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Introdução 

     Um dos grandes desafios das universidades públicas é 
com relação à formação de profissionais para lecionarem 
na educação básica, ou seja, na formação de professores 
que podem atuar de forma que os jovens possam exercer 
a cidadania conscientemente. Com o objetivo de conhecer 
a realidade do professor de química atuante no  
Ensino Médio, aplicou-se um questionário para levantar o 
perfil socioeconômico e cultural do professor de química 
da rede estadual do município de Boa Vista, capital 
roraimense. Visto que, não há nenhum levantamento 
realizado até o momento com este objetivo. Com isso, 
pretende-se através desta pesquisa conhecer o professor 
e o seu dia a dia em sala de aula, aproximando assim a 
Universidade da realidade escolar com vistas à melhoria 
da qualidade de ensino de química e na formação de 
professores.  

Materiais e Métodos 

     Para a obtenção dos dados foi aplicado um questionário 
contendo 40 questões fechadas, tomando como base 3 
frentes de pesquisa que visavam conhecer o perfil do 
professor de química. Primeiramente, foi aplicado um 
questionário-piloto para três professores, sendo dois do 
Ensino Superior e um do Ensino Médio, que responderam 
as questões e deram sugestões e/ou dicas para  
melhoria da pesquisa. Porém, o professor do ensino Médio 
não foi computado nos dados estatísticos. O questionário 
continha questões referentes às informações gerais sobre 
os professores pesquisados, tais como sexo, faixa etária, 
cor, religião, estado de origem, questões sobre as 
atividades, os interesses comuns aos professores de 
química e também sobre sua formação Acadêmica. O 
questionário foi aplicado aos professores de química do 
Ensino Médio da rede Pública de Boa Vista, que segundo 
dados da Secretaria da Educação Cultura e Desportos  
–SECD, o município possui atualmente 55 professores de 
química no quadro. No entanto, foram avaliados 35 
questionários e em seguida fez-se a tabulação e  
análises dos resultados. 

Resultados e Discussão 

     Avaliando os 35 questionários respondidos por 
professores que lecionam a disciplina de química, o 
quadro destes educadores é composto por 60% do sexo 
feminino, sendo que a maioria dos entrevistados tem idade 
entre 31 e 40 anos, 66% declararam ser católicos e 31% 
evangélicos/Protestantes. Dentre os professores avaliados 
60% se consideram pardos, apenas 6% dos professores 
são indígenas da Etnia Macuxi, e cerca de 46% são 
casados e 31% são solteiros. Mais da metade dos 
professores, cerca de 57%, vieram de outros estados, 

como Maranhão, Amazonas, Ceará Paraíba e Pará, e 
residem no estado a mais de 15 anos. Em torno de 49%  
 
dos professores de Química recebem mais de 5 salários 
mínimos e 91% dos docentes lecionam apenas em 
escolas públicas, sendo que 94% do total dos docentes  
fazem parte do quadro efetivo do estado. Cerca de 43% 
dos professores lecionam entre 5 e 10 anos e 31% entre 
11 e 15 anos, sendo que 57% destes professores tem 
carga horária semanal de 25 horas. Cerca de 45,7% 
afirmam lecionar para alunos do Ensino Médio Regular, 
enquanto que 22,8% para a Educação de Jovens e Adultos 
– EJA. No que diz respeito a formação, 97% dos 
professores possuem formação em Química e 97% são 
licenciados em Química e 3% possuem Licenciatura e 
Bacharelado em Química. Destes, 74% obtiveram 
graduação na Universidade Federal de Roraima-UFRR e 
20% na Universidade Estadual de Roraima-UERR. Cerca 
de 71% dos professores declaram possuir uma 
especialização, porém, apenas 15% possui pós-graduação 
em Ensino de Ciências e Matemática. 

Conclusões 

    Com a aplicação deste questionário pode-se traçar um 

perfil de quem é o professor de química atuante na rede 

pública estadual de Boa Vista, Roraima. E um dos 

aspectos pesquisados e que chama a atenção é que o 

professor de química possui carga horária reduzida e 

renda relativamente mais alta em relação aos demais 

estados do Brasil. Outro fato que chamou a atenção, é que 

a grande maioria destes professores não lecionam 

somente a disciplina de Química, infelizmente, no estado 

de Roraima esta situação é muito comum, professores de 

outras áreas ministram aulas de química principalmente no 

ensino fundamental. 
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. 

Introdução 

Este trabalho teve como objetivo proporcionar aos 
alunos do ensino fundamental e médio do Colégio Militar 
modalidade de Ensino a Distância e toda a comunidade 
acadêmica da Universidade Estadual de Roraima – UERR, 
campus Boa Vista, através da educação ambiental uma 
discussão acerca do armazenamento e descarte correto de 
pilhas, baterias, bem como questões referentes ao destino 
final do lixo, evidenciando as problemáticas ocasionadas 
pelos resíduos gerados pela atividade humana. A 
sensibilização dos alunos foi feita por meio de palestras e 
vídeo motivador sobre as melhores formas de tratar e 
eliminar estes resíduos, evidenciando que o processo de 
hábitos de consumo da população acaba gerando um 
cenário da sociedade atual, quanto mais rica e consumista, 
mais geradora de lixo.  

Materiais e Métodos 

 
A metodologia utilizada foi feita através de 

palestras que foram ministradas por meio  da exposição de 
conceitos teóricos através de data show e vídeo motivador 
com o intuito  de proporcionar aos alunos a conscientização 
sobre as melhores formas de tratar e eliminar o lixo 
industrial, eletrônico, comercial, doméstico, hospitalar e 
nuclear.  

 
 

Resultados e Discussão 

Foram ministradas palestras e apresentado a 

curta metragem “Ilha das Flores” de José Furtado aos 

alunos, com o objetivo de sensibilizar quanto aos hábitos de 

consumo do ser humano e o que pode ser considerado lixo 

para alguns, é considerado por outros, sustento e uma 

forma de ganhar dinheiro. Em Roraima não existe coleta 

seletiva e nem aterro sanitário, sendo que todo o lixo 

produzido na capital Boa Vista é depositado em um lixão 

localizado às margens da BR-174 e de um igarapé.  

Durante as palestras (Figura 01), os alunos 

conseguiriam analisar o percurso da história do lixo desde a 

idade média aos dias atuais, relacionando as formas de  

descarte e criando um paralelo do passado e do presente, 

concluindo que boa parte do lixo descartado na idade 

média continua sendo descartado nos dias atuais, não na 

mesma proporção, mas com o mesmo destino de 

tratamento. Esclarecimentos a cerca da  

importância da reciclagem nos dias atuais foi evidenciada, 

procurando mostrar que o processo de reciclagem é 

responsável por enviar novamente para o ciclo de vida útil 

materiais que poderiam ter um descarte impróprio, isto é, 

transformar o material  reciclável em produto útil através de 

processos industriais. Neste debate foi possível mostrar 

aos estudantes que suas ações e decisões serão 

responsáveis pelo futuro de nosso planeta, e desta forma, 

devem contribuir no cuidado com o planeta. No final da 

apresentação foi distribuído folder informativo sobre os 

malefícios do descarte incorreto de pilhas e baterias e 

aberta oficialmente à campanha de Coleta de Pilhas e 

Baterias na UERR (Figura 02).  

 

                

                                                                 

Conclusões 

Durante as palestras foi possível avaliar a falta de 
conhecimento por parte dos alunos em relação ao descarte 
corretos de pilhas, baterias e o reaproveitamento adequado 
do  lixo, bem como sobre os danos causados pelos seus 
destinos incorretos. Os mesmos desconheciam os métodos 
de reutilização, separação e reciclagem do lixo, sendo de 
fundamental importância e grande valia a sensibilização 
dos alunos por meio destas informações educativas. Desta 
forma, debates relacionados à educação ambiental formam 
cidadãos mais críticos e preocupados com o meio em que 
vivem. 
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Introdução 

     Há múltiplas definições sobre o conceito de educação 
ambiental.  A maioria delas frisa que é um processo de 
aprendizagem e comunicação das questões relacionadas 
com a interação dos seres humanos com o ambiente, 
tanto em âmbito global, natural, como no criado pelo 
homem. Tais concepções permitem aos educandos 
participar de forma responsável e eficaz na prevenção e 
solução dos problemas ambientais, na gestão do uso dos 
recursos e serviços, bem como para a elevação da 
qualidade de vida e para a conservação e proteção 
ambientais. É de senso comum que a educação em si 
abarca tais objetivos, por que então é necessário projetar e 
instrumentar um tipo específico de educação, como a 
educação ambiental? A resposta é que a humanidade em 
geral e o planeta Terra, no qual ela vive, estão imersos 
numa profunda crise civilizatória de caráter ambiental e 
que, de uma forma ou de outra, afeta todos os sistemas 
locais e regionais, incluindo seus grupos. Ruas, vielas, 
avenidas, bairros, cidades, estados, nações em todas as 
dimensões e grandezas é evidente a crise ambiental. 
Todos os ecossistemas estão sucumbindo ao descontrole 
civilizatório. A crise ambiental é fundamentalmente cultural. 
As estratégias adaptativas dos seres humanos à natureza 
foram de curto prazo e estiveram dirigidas a explorá-la ao 
máximo, deixando de lado sua superficialidade e 
recuperação, e subestimando suas propriedades e leis. 
Ultrapassar a crise para voltar a um ponto de relação 
harmônica entre a natureza e a sociedade requer então a 
instalação de nova cultura. A Educação é um dos 
instrumentos mais importantes da adaptação cultural. 

Materiais e Métodos 

     O trabalho foi desenvolvido em sete etapas iniciando 
com a sensibilização dos gestores, professores e alunos 
até implantação da Agenda 21 Escolar e eleição da COM-
VIDA. Das 60 escolas da Capital, 28 estão com as 
Agendas 21 implantadas e COM-VIDAS estabelecidos. 
Alunos e professores dessas escolas assumiram 
responsabilidades, fazendo sua parte no enfrentamento da 
crise global, fortalecendo seu compromisso com as 
mudanças de valores e comportamentos, sentimentos e 
atitudes, que se estenderam à comunidade 

Resultados e Discussão 

A analise das experiências de EA praticadas nas escolas 
públicas estaduais de Boa Vista mostram que há pelo 
menos dois tipos de atividades: as pontuais e 
desarticuladas da realidade existencial da escola e aquelas 
que buscam soluções concretas aos problemas 
vivenciados através da contextualização histórico-espacial-
ambiental dos problemas vivenciados pela comunidade. 
Constituem experiências fragmentárias e integradoras.  

     As atividades fragmentárias constituem experiências 
que surtem efeitos temporários e pueris são praticas e 
estratégias que em muitas vezes fragilizam o processo de 
ensino e aprendizagem. Já as atividades integradoras de 
ensino, e que buscam encontrar soluções concretas, 
através da contextualização histórico-espacial dos 
problemas, mostra a união entre teoria e prática que 
envolve estudos da realidade se tornando mais efetivas.  
     As atividades integradoras como a Agenda 21 Escolar 
busca uma práxis para EA, através de projetos e ações 
desenvolvidas processualmente, a partir de um eixo 
teórico-metodológico bem definido com os objetivos 
estabelecidos em conjunto e capazes de serem 
alcançados e/ou exercitados. São trabalhos de maior 
duração que integra discentes, docentes e comunidade do 
entorno escolar, que protagonizam e articulam saberes e 
práticas nas busca de ambientes sustentáveis. 

Conclusões 

     Com a implantação das Agendas 21 Escolar e criação 
das COM-VIDAS, alunos sensibilizados assumiram 
responsabilidades com a escola, fazendo sua parte no 
enfrentamento da crise global, fortalecendo seu 
compromisso com as mudanças de valores e 
comportamentos, sentimentos e atitudes, que se 
estenderam à comunidade. Também observa-se nas 
escolas que adotaram o programa, são bem mais 
organizadas, com espaços democráticos, participativos e 
alunos mais compromissados. 
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Introdução 

     Com as mudanças culturais e os avanços tecnológicos, 
o homem passou ao longo dos tempos a consumir com 
maior intensidade, a busca por saciar seus desejos tem 
levado a crescente degradação do ambiente, quer seja ele 
natural ou social. Entretanto, muitos movimentos nas 
ultimas décadas tem buscado promover a reflexão sobre a 
importância da presença e conservação do ambiente por 
meio da comunicação na sociedade, principalmente nos 
espaços escolares, surgindo assim a Lei nº 9795/99, que 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental. O 
Objetivo desse estudo esteve direcionado em Verificar a 
relação estabelecia no processo de formação de 
professores ao explorar o conteúdo Meio Ambiente na 
Escola. 

     Com base a essa premissa, entende-se por educação 

ambiental, como um processo educativo, participativo e 

permanente de promoção da reflexão e da construção da 

consciência crítica, compreendendo a origem, a evolução 

dos problemas ambientais e a busca de soluções para 

esses problemas por meio da ação educativa. 

Materiais e Métodos 

     Para alcançar aos objetivos propostos, optou-se pela 
abordagem de pesquisa qualitativa de natureza exploratória 
– descritiva (Marconi & Lakato, 2002, p. 85) 
     A proposta da pesquisa esteve voltada para análise 
dialética, por realizar a análise do conhecimento que o 
docente possui referente a utilização de temática da 
Educação ambiental nos conteúdos explorados, utilizados 
como meio de promoção da pesquisa, e de que idéia e 
valores dos professores possuem sobre a temática em 
questão. 
     Para a coleta de dados ou informações serão utilizados 
pesquisas bibliográficas, documental e de campo. Como 
instrumentos para coleta e registro dos dados serão 
realizados análise das entrevistads junto aso docentes, 
diário de bordo das observações, com vista a importãncia 
da formação na execução da prática frente a temática. 

Resultados e Discussão 

     Para que o processo de conscientização possa ser 
concretizada, se faz necessário que o homem passe a 
pensar de forma global e de agir no local, mantendo o 
respeito pelos mais diversos ecossistemas e culturas 
existentes. 
     Nesse sentido a Educação Ambiental está em toda 
atividade desenvolvida pelo homem, uma vez que este faz 
parte de um mundo amplo, complexo e principalmente 
composto pela diversidade social, cultural e étnica. 
     Por fim, entende-se por Educação Ambiental a 
promoção e transformação da sociedade por meio da 
construção crítica do pensamento, no qual o conhecimento 
adquirido volta-se o processo de reconhecimento de 

valores e classificações de conceitos, na modificação de 
atitudes e para a melhora de qualidade de vida. 
     No que se refere a Educação Ambiental na escola 
pública observa-se que houve uma modificação no que se 
refere a sua aplicabilidade no contexto educacional. 
Entretanto os docentes durante a sua formação acadêmica 
não tiveram base conceitual sobre a temática, promovendo 
assim a fragmentação do processo ensino aprendizagem 
nos conteúdos que estão interligados ao tema. 
     Na sociedade atual, saber utilizar os recursos do meio 
ambiente tornou-se uma capacidade indispensável para 
que o indivíduo se adapte e se integre ao meio social, 
podendo assim contribuir para o uso ordenado do 
ambiente, sem provocar prejuízos no futuro.(PADILHA, 
2011, p.15) 
     Nesse sentido visualiza-se a necessidade de mudança 
no processo de formação docente para que durante a 
execução de sua prática passe a explorar esses conteúdos 
de forma contextualizada e com significativa aos seus 
alunos, assim como utilizar recursos e estratégias que 
promovam a sistematização de informação e reformulação 
de novo conceitos. 

Conclusões 

     Considera-se não é apenas a formação docente voltada 
para as técnicas metodológicas voltadas para a pesquisa 
para Educação Ambiental que necessita ser aplicadas junto 
ao aluno, tornando-se este o único objeto de promoção do 
desenvolvimento das ciências, mas o conhecimento que o 
docente necessita ter para que as técnicas ao serem 
aplicadas e integralizadas ao cotidiano do sujeito sejam 
peça fundamental para a evolução da aprendizagem. 
     A evolução do processo de aprendizagem perpassa por 
diversos aspectos como a sua construção de identidade e o 
reconhecimento do “Eu”, por meio das suas características 
culturais e ambientais, aspectos estes estabelecidos e 
identificados em suas relações sociais. O docente também 
faz parte desse processo de evolução intelectual quando 
passa a estar ciente de como o aluno desencadeia o seu 
desenvolvimento da aprendizagem por meio de suas 
estruturas emocionais, sua integração social e 
aplicabilidade em seu contexto real, e principalmente, em 
como irá interceder pedagogicamente e de que forma 
produtiva e significativa promoverá a construção do 
conhecimento sobre o ambiente e como utilizará de forma 
lógica, organizada. 
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Palavras Chave: Aplicabilidade. Escola Barão de Parima. 

Educação Ambiental.  

Introdução 

     As discussões sobre a Educação Ambiental em todo o 

mundo passaram por diversas fases e mudanças ao longo 

dos anos. Desde o início das discussões sobre os graves 

problemas ambientais, a Educação Ambiental foi tida como 

uma aliada na busca de soluções para resolver tais 

problemas, a partir da contribuição desta para a promoção 

da conscientização, sensibilização e informação, onde as 

pessoas atingidas adquiram novas formas de lidar com o 

meio ambiente, como mudanças de valores, 

comportamentos e atitudes. O objetivo dessa pesquisa foi 

analisar a aplicabilidade da Educação Ambiental na Escola 

Estadual Barão de Parima no município de Boa Vista. 

 

Materiais e Métodos 

     O período de pesquisa compreendeu os meses de 

janeiro à Agosto de 2011. A pesquisa é exploratória, 

descritiva, bibliográfica e estudo de campo. No 

desenvolvimento da pesquisa foi realizada visita in loco e 

aplicado questionários para os professores e alunos a fim 

de dar respostas ao objetivo da pesquisa. 

 

Resultados e Discussão 

     Observou – se o desenvolvimento de projetos de 
Educação Ambiental para a comunidade escolar, e a 
aplicabilidade da Educação Ambiental em sala de aula, 
constatou-se ainda a existência de grandes dificuldades e 
desafios na aplicabilidade da temática em sala de aula 
pelos professores e a percepção dos alunos referentes à 
questão ambiental. 
 

Conclusões 

     Apesar das dificuldades e desafios em relação à 

educação ambiental a Escola Estadual Barão de Parima 

destaca-se como exemplo para outras escolas, no 

desenvolvimento de projetos e na aplicabilidade da 

educação ambiental em sala de aula, beneficiando o meio 

ambiente, a comunidade escolar e o município de Boa 

Vista, contribuindo para a redução dos impactos ambientais 

a partir da conscientização para a mudança de atitudes. 
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Introdução 

A escola tem a função de relembrar aos adultos o 

seu papel numa democracia deliberativa e de ensinar às 

crianças e jovens que os mesmos podem ter uma vivencia 

ativa na comunidade. Nas escolas – em alunos, 

funcionários e educadores – há um enorme volume de 

massa crítica e capacidade de implementação de projetos. 

Neste momento falta dinamizar uma verdadeira cultura 

participativa, o que implica uma aprendizagem coletiva e 

deve-se assentar num forte compromisso dos responsáveis 

e numa formação continua de todos.Se a organização dos 

trabalhos for bem coordenada, cada turma, com seu 

educador, poderá ter um papel concreto dentro deste 

projeto. Cada um dará à Agenda 21 na Escola o que estiver 

de acordo com as suas competências e motivações. O que 

é imprescindível é uma coordenação das atividades. Para 

encerrar, voltamos à frase inicial desta apresentação: para 

implementar a Agenda 21 na Escola é necessária uma 

visão de futuro, um espírito inovador e empenho pessoal 

por parte dos educadores. 

Materiais e Métodos 

A metodologia a ser adotada para a realização do 

projeto será a seguinte: O desenvolvimento do projeto 

inicial junto a Coordenadora da Agenda 21 na Escola e os 

alunos, acontecerá no período noturno com as 13 turmas 

na qual o professor ministra a disciplina. Para uma 

introdução do conceito da Agenda 21 na escola, será 

apresentada uma palestra com todos os alunos e 

professores. Após a introdução do tema iniciará o ciclo de 

palestras com as 13 turmas com os seguintes temas: 

Água,Terra, Fogo, Ar.Terminado o ciclo de palestras, os 

alunos deverão desenvolver um projeto direcionado a um 

dos temas ministrados nas palestras conjunto ao professor 

de Biologia e interdisciplinarmente com os demais 

professores da escola. 

Resultados e Discussão 

Ao Termino do ciclo de palestras, os alunos 
realizaram projetos direcionados a alguns dos temas 
ministrados nas palestras, junto com o professor de 
Biologia criando elo de interdisciplinaridade com os demais 
professores da escola. Todos os temas foram bem 
trabalhados e discutidos em sala de aula juntamente com 
os professores responsáveis por cada turma, sendo um 

total de treze turmas participantes, que responderam ao 
questionário após a apresentação do tema. 

O acompanhamento foi feito semanalmente pelos 
estagiários acadêmicos da Universidade Estadual de  
 
 
 
Roraima – UERR. Houve uma seleção dos projetos 
elaborados pelos alunos através de uma Conferência 
(Simbólica), culminando com a apresentação dos trabalhos 
escolhidos na semana do Meio Ambiente que foi realizada 
na escola no período de 31/05 a 05 de junho de 2010. 
              Três projetos foram desenvolvidos pelos alunos, 
sendo de muita importância para a escola e comunidade, 
onde algum dos trabalhos foi desenvolvido com 
participação da comunidade, como é o caso do trabalho 
sobre consumo de água. 

 Consumo e Desperdício de Água – desenvolvido 
pela turma do 3º ano C. 

 Consumo de Energia – desenvolvido pela turma do 
2º ano B. 

 Gripe H1N1 – desenvolvido pela turma do 1º ano A.  

Conclusões 

A implantação da agenda 21 na escola Coema, 
foi muito satisfatória, pois envolveu alunos, professores e 
nós acadêmicos do curso de ciências biológicas, assim 
essa interação nos deu a liberdade de reforçar algumas 
sugestões do que se pode fazer para manter o meio 
ambiente sadio, como plantar árvores, não desperdiçar 
água, evitar queimadas, não jogar lixo no chão nem nos 
rios e principalmente ter higiene pessoal, tendo como fruto 
de todo esse trabalho a elaboração de três projetos 
desenvolvidos pelos alunos junto a comunidade local e 
escolar e que reforçam a idéia de que a educação 
ambiental é  um caminho para as mudanças de atitudes 
que o planeta tanta necessita para se manter e nos manter 
(projetos em anexo).   
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Introdução 

Considerando a riqueza faunística existente na diversidade 
dos ambientes aquáticos amazônicos e suas complexas 
interações ecológicas, é importante considerar 
investigações científicas, visando à compreensão dos 
mecanismos que envolvem a estratégias de co-adaptações 
de plantas e animais ocorrentes na biota aquática, e que 
viabilize a elaboração de listas de espécies, através de 
inventários preliminares com base de estudo para o 
conhecimento dos grupos faunísticos existentes na região. 
Quando se reporta à literatura científica, constata-se uma 
grande lacuna de informações de dados sobre essa 
temática. Em função desse quadro apresentado faz-se 
necessário propor a realização de um levantamento 
visando inventariar a diversidade de macro invertebrados 
aquáticos ocorrentes em corpos d’água na sede do 
município de Bonfim, Roraima. 

Materiais e Métodos 

 
As coletas estão sendo realizadas utilizando um puçá com 
dimensões de 1 mm entre nós, visando abranger todos os 
micros habitats encontrados nas margens dos corpos 
d’água determinados onde os macro invertebrados possam 
ocorrer. Após a coleta o material será acondicionado em 
recipientes plásticos e fixado em álcool 70%. A triagem e 
sexagem dos indivíduos, será realizado no Núcleo de 
Estudos dos Crustáceos Decápodas da Amazônia 
(NECAM) da Universidade Estadual de Roraima. 

Resultados e Discussão 

As coletas em alguns corpos d’água no município de 
Bonfim até a presente data são satisfatórias, onde foram 
coletados: 

 Filo Mollusca; 

 Classe Gastropoda (caracóis); 

 Classe Bivalvia (os Bivalves). 

 Na parte dos crustáceos estão sendo coletadas 
espécies tanto da infraordem Brachyura quanto da Caridea: 

 Fillo Arthopoda; 

 Fillo crustácea; 

 Família psedothelphusidae (compreende os 

caranguejos de água doce); 

 Família Trichodactylidae (compreende os 

caranguejos de água doce). 

 Familia Palaemonidade ( compreende os camarões 

de água doce. 

 

Conclusões 

A importância do presente trabalho consiste em inventariar 
os macros invertebrados aquáticos de uma área de estudo 
ainda inexplorada cientificamente, sendo assim os nossos 
resultados são significativos para a literatura zoológica. 
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Introdução 

O estado de Roraima é banhado em quase toda a sua 
superfície pela bacia hidrográfica do Rio Branco, o qual 
apresenta diversidade de habitats aquáticos ainda pouco 
conhecidos do ponto de vista científico. Esse trabalho tem 
como objetivo realizar o levantamento das espécies de 
caranguejos de água doce das famílias 
Pseudothelphusidae Ortmann, 1893 e Trichodactylidae H. 
Milne Edwards, 1853 que ocorrem no estado de Roraima.  

Materiais e Métodos 

Expedições científicas foram realizadas desde 2006 até 
abril de 2011, visando coletar os caranguejos nos diferentes 
habitats no estado, as coletas foram realizadas em oito 
municípios (Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, 
Caracaraí, Mucajaí e Pacaraima) abrangendo regiões de 
Lavrado, Florestas e áreas de grandes e baixas elevações. 
Para a captura dos caranguejos foi utilizado puçá, com 
1mm de malha, percorrendo trechos dos igarapés, 
mostrando principalmente a serrapilheira submersa, 
vegetação aquática, margens das barrancas, ocos de paus 
submersos, abrangendo todos os microhabitats que os 
caranguejos possam ocorrer. Visando complementar as 
amostras com puçá foram utilizados armadilhas de espera, 
tipo “covo”, com isca morta. O material coletado foi 
depositados em potes plásticos e fixados em álcool 70% e 
posteriormente levados ao laboratório do MIRR, para serem 
triados e identificados. Os caranguejos foram depositados 
na Coleção Zoológica do Museu Integrado de Roraima 
MIRR/IACTI-RR.  

Resultados e Discussão 

Foi coletado nove espécies de caranguejos em oito 
municípios do estado, sendo quatro da família 
Trichodactylidae e cinco da família Pseudothelphusidae, os 
quais foram: Moreirocarcinus laevifrons, Poppiana dentata, 
Sylviocarcinus pictus, Valdivia serrata, Fredius beccarii, 
Fredius platyacanthus, Fredius stenolobus, Kingsleya 
ytupora e Kingsleya latifrons. Dentre essas espécies 
encontradas, os caranguejos Moreirocarcinus laevifrons, 
Valdivia serrata, Fredius platyacanthus e Kingsleya ytupora 
são registrados pela primeira vez em Roraima. Os 
caranguejos Fredius beccarii e Fredius stenolobus são 
novas ocorrências para o Brasil. 

Conclusões 

A avaliação da situação atual do conhecimento sobre os 
caranguejos das famílias Pseudothelphusidae e 
Trichodactylidae do estado de Roraima permite concluir: 

1- Foram registradas nove espécies de caranguejos 
para o estado, sendo cinco para a família 
Pseudothelphusidae e quatro para Trichodactylidae. 

 
2- São registradas as seguintes espécies para a 
família Pseudothelphusiade no estado de Roraima: Fredius 
beccarii, Fredius platyacanthus, Fredius stenolobus, 
Kingsleya latifrons e Kingsleya ytupora. Destas, Fredius 
platyacanthus e Kingsleya ytupora são novas ocorrências 
para o estado enquanto Fredius beccarii e Fredius 
stenolobus são novas ocorrências para o Brasil. 
3- Na família Trichodactylidae foram encontradas 
quatro espécies, as quais são: Moreirocarcinus laevifrons, 
Poppiana dentata, Sylviocarcinus pictus e Valdivia.  
4- Os habitats e microhabitats explorados pelos 
caranguejos na bacia hidrográfica do rio Branco, de uma 
maneira geral, apresentaram condições de preservação, 
embora diversas áreas tenham apresentado problemas 
localizados de degradação ambiental, como 
desmatamento, assoreamento e queimadas. As condições 
atuais dos habitats ocupados pelos crustáceos acabam 
implicando na sua conservação, pois as ameaças mais 
significativas ao ambiente aquático, que podem influenciar 
diretamente a comunidade de decápodas, é o 
desmatamento da mata ciliar o que leva ao assoreamento 
do leito dos rios e a diminuição dos microhabitats 
disponíveis, prejudicando o desenvolvimento das 
populações de crustáceos. A diminuição desses 
microhabitats limita a oferta de substrato para abrigo dos 
caranguejos, bem como a oferta alimentar disponível no 
folhiço e na vegetação aquática (macrófitas). O 
levantamento de caranguejos das famílias 
Pseudothelphusidae e Trichodactylidae que ocorrem no 
estado de Roraima contribuiu para o conhecimento 
taxonômico das espécies de caranguejos de água doce, 
ampliando o conhecimento sobre as espécies que ocorrem 
no Brasil. 
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Palavras Chave:Etnoconservação, Comunidades Tradicionais, Metodologia Participativa. 

 

Introdução 

As questões ambientais têm ganhado a cada dia, mais 
destaque no cenário nacional e internacional. A 
preocupação com a conservação da natureza e a qualidade 
de vida das populações humanas tem levado a 
pesquisadores e governos buscarem soluções que apóiem 
o desenvolvimento sustentável. Essas discussões sobre 
conservação estão diretamente relacionadas às populações 
tradicionais que podem contribuir para a conservação por 
meio de seus conhecimentos tradicionais, o que revela uma 
nova perspectiva, a etnoconservação, que trata da 
conservação associando os conhecimentos tradicionais 
com manejo dos recursos naturais. O estudo das 
percepções e concepções das comunidades requer 
metodologias diferenciadas e participativas, tal qual o mapa 
de recursos naturais que tem como foco a criação da 
concepção compartilhada quanto ao uso do espaço e dos 
recursos.A presente pesquisa foi desenvolvida na 
comunidade de Caicubí, na região do Baixo Rio Branco, 
extremo Sul de Roraima, e teve como objetivo aplicar e 
avaliar o método participativo denominado Mapa de 
Recursos Naturais como técnica de coleta de dados para 
estudos de Etnoconservação. 

Materiais e Métodos 

O Mapa dos Recursos Naturais visa identificar como a 

comunidade visualiza o espaço que ocupa (VERDEJO, 

2006). Além de mostrar graficamente os diferentes 

elementos e as relações de uso dos recursos naturais, 

revelando o espaço de ocupação dos moradores, as áreas 

de conflitos, entre outros. A técnica foi aplicada no dia 5 de 

setembro de 2011 na comunidade de Caicubí por meio de 

uma reunião no centro comunitário. Através de um 

mediador, iniciou-se com uma explicação sobre o objetivo 

da atividade e como seria desenvolvido, em seguida fez-se 

um desenho inicial a fim de incentivar a participação da 

comunidade que se mostrou bastante disposta a participar. 

Durante a construção do mapa o mediador instigou o grupo 

a identificar pontos considerados importantes para a futura 

analise do mapa,por fim o mapa que foi desenhado a lápis 

foi colorido pelos mediadores e devolvido à comunidade. 

Os materiais utilizados foram cartolinas brancas, fitas, 
pincéis, giz de cera, borrachas e lápis de cor. 

Resultados e Discussão 

A relação da comunidade com seus recursos naturais é 

fundamental para verificarmos estratégias sustentáveis que 

contribuam com a conservação da natureza. O mapa de 

recursos naturais de Caicubí permitiu serem observadas: 

as áreas de extração da madeira; os locais de pesca de 

peixes comestíveis e ornamentais; as delimitações da 

comunidade; a área de caça; a área de criação de animais; 

as localizações das roças;o ponto de coleta da água;a 

destinação do lixo, entre outros. Por meio de visita aos 

pontos indicados no mapa, verificou-se que a comunidade 

tem claramente definido o espaço que ocupa, mesmo as 

distâncias sendo na escala de quilômetros, uma vez que 

todos guardaram certa fidelidade com o mapa desenhado; 

A maioria das necessidades básicas da comunidade 

parecem ser atendidas pela área que ocupa. De acordo 

com Pimbert e Pretty (1997) as comunidades se instalam 

pela presença de recursos que atendam suas 

necessidades. O uso dos recursos naturais pela 

comunidade de Caicubí é moderado e revela uma intima 

relação de dependência, corroborando com a afirmação de 

Diegues e Arruda (2001, p. 26) os quais afirmam ser 

característica das comunidades tradicionais a “dependência 

e um certo nível de simbiose com a natureza”.  

Conclusões 

A comunidade de Caicubí apresenta uma vasta área que se 

estende por quilômetros, seus recursos naturais como 

florestas, rios, igarapés, animais silvestres e solo estão 

conservados. Seus moradores conhecem de forma clara as 

delimitações da comunidade e a localização de cada 

recurso natural, o uso dos recursos ocorre de com o intuito 

de consumo próprio da população, somente o peixe 

ornamental tem extração com fins lucrativos. A região 

revela potenciais turísticos e econômicos e limitações 

quanto ao saneamento e destinação do lixo. 
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MAPEAMENTO DO ARTESANATO E DA ARTE POPULAR NO ESTADO DE RORAIMA 
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2
Estudante do Curso de Ciências Sociais, Bolsista PIC - UFRR 
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Palavras Chave: Artesanato, arte popular, cultura regional. 

Introdução 

     O Mapeamento do Artesanato e da Arte Popular no 

Estado de Roraima é um sub-projeto da Cartografia 

Cultural do Estado de Roraima, que vem sendo 

desenvolvida pelo Observatório Cultural da Amazônia e do 

Caribe – Ama[Z]oom, em parceria com a Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares e 

Empreendimentos Solidários – ITCPES (PROEX/UFRR). O 

objetivo principal desta pesquisa é produzir um diagnostico 

do artesanato e da arte popular de Roraima em parceria 

com a sociedade civil organizada, as instituições privadas e 

os órgãos da administração publica, criando mecanismos 

permanentes de monitoramento e avaliação das ações e 

políticas para o setor artesanal em consonância com o 

estabelecido no Programa do Artesanato Brasileiro e nos 

documentos internacionais da Unesco que orientam as 

ações na área do artesanato e das expressões culturais. 

Materiais e Método 

     A metodologia utilizada será a da pesquisa-ação que 

possibilitará ao grupo de pesquisa um maior envolvimento 

com os empreendimentos e artesãos compreender a sua 

realidade, acompanhando as discussões em eventos e 

reuniões, realizando visitas técnicas para levantamento de 

informações e aplicando questionários, realizando 

entrevistas e efetuando registros fotográficos. Informações 

de natureza quantitativa e qualitativa, também serão 

adquiridas para o mapeamento setorial do artesanato no 

molde do Sistema de Informações e Indicadores Culturais 

(SIIC). 

Resultados e Discussão 

     O Projeto Mapeamento do Artesanato e da Arte Popular 

no Estado de Roraima teve origem a partir de uma 

necessidade real de se efetivar o levantamento e 

sistematização das informações do setor artesanal para o 

norteamento de ações e para criação de políticas especifica 

direcionada a geração de trabalho e renda para os artesãos 

e empreendimentos de artesanato do Estado.  

     Optou-se inicialmente por concentrar a pesquisa nos 

empreendimentos e grupos produtivos já mapeados pela 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares e 

Empreendimentos Econômicos Solidários (ITCPES/UFRR), 

parceira deste projeto. Esta opção se mostrou acertada à 

medida em que os artesãos reunidos em empreendimentos 

econômicos solidários  

 

 

(EES) oferecem um maior campo de trabalho devido sua 

organização produtiva e melhor qualificação técnica. 

Contudo, o projeto não vai se limitar a atuar apenas com 

este segmento. Outras bases de informações serão 

utilizadas, como os dados disponibilizados pelo Programa 

do Empreendedorismo Cultural do SEBRAE, e o Programa 

do Artesanato de Roraima, sob a coordenação da 

SETRABES. Atualmente a equipe de pesquisa já dispõe de 

alguns dados levantados sobre 20 (vinte) empreendimentos 

identificados pela SENAES e tem trabalhado na criação de 

ferramentas para utilizar os dados nacionais sobre o papel 

desempenhado pelo artesanato roraimense em 

consideração aos seus aspectos socioeconômicos, 

culturais, estéticos, técnicos e estilísticos subjacentes. 

Conclusões 

     Ao final da pesquisa espera-se que ocorra uma 

ampliação do dialogo da universidade federal com o poder 

publico e com a sociedade civil na concepção, 

planejamento, implementação e monitoramento de políticas 

publicas para o artesanato. Após a produção e 

disponibilização do banco de dados  com o catalogo digital 

que será, certamente, um marco importante na formulação 

de novas diretrizes para o setor cultural do Estado. 
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Introdução 

     O Mapeamento dos Painéis e Murais Artísticos da 

Cidade de Boa Vista é um sub-projeto da Cartografia 

Cultural do Estado de Roraima, que vem sendo 

desenvolvida pelo Observatório Cultural da Amazônia e do 

Caribe – Ama[Z]oom (CCAV/UFRR). O objetivo principal 

desta pesquisa é desenvolver um mapeamento dos painéis 

e murais (arte urbana) em parceria com os artistas, 

coletivos e instituições culturais do município, de modo a 

contribuir para a valorização doas artistas locais e para a 

divulgação do patrimônio cultural da cidade. 

Materiais e Método 

     A metodologia utilizada será a da pesquisa-ação que 

possibilitará ao grupo um maior envolvimento com os 

artistas-muralistas buscando compreender a sua realidade 

(saberes e fazeres), mediante a realização de visitas de 

campo para levantamento de informações e aplicação de 

questionários, entrevistas, registros fotográficos e 

audiovisuais. Informações de natureza quantitativa e 

qualitativa, também serão consideradas no mapeamento 

que tomará por modelos o Sistema de Informações e 

Indicadores Culturais (SIIC). 

Resultados e Discussão 

     O Projeto Mapeamento dos Painéis e Murais Artísticos 

da Cidade de Boa Vista teve origem a partir do 

levantamento de informações e da realização de registros 

fotográficos e de análises iconográficas efetuadas no 

âmbito do curso de Artes Visuais da UFRR. Os resultados 

provenientes desta atividade revelaram a existência de 

importantes fontes visuais, porém pouco conhecidas, que 

podem contribuir para construção de novos conhecimentos 

sobre o fazer artístico dos artistas roraimenses e para 

divulgação do patrimônio cultural da capital do estado. 

 

     Atualmente a equipe de pesquisa já dispõe de 

informações produzidas sobre os aspectos técnico-

estílisticos de 12 painéis e murais localizados em praças, 

instituições públicas e áreas privadas na cidade de Boa 

Vista, sendo de fundamental importância a realização de 

um mapeamento que contemple a identificação dos 

aspectos históricos, socioeconômicos, culturais e estéticos 

que permeiam a criação destas produções. 

 

Conclusões 

     Ao final da pesquisa espera-se que seja ampliado o 

dialogo entre as instituições públicas, os artistas e a 

sociedade civil na concepção, planejamento, 

implementação e monitoramento de ações conjuntas e de 

políticas para o setor artístico. Espera-se ainda que, com a 

produção e disponibilização do banco de dados e do 

catalogo digital (etapa final do projeto), sejam dados passos 

mais firmes rumo o estabelecimento de novas diretrizes 

para criação de políticas públicas de cultura de maior 

abrangência e visibilidade. 
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MUSEU INTEGRADO DE RORAIMA: ESPAÇO CULTURAL PARA A AÇÃO EDUCACIONAL 
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Corrêa; Duarte, Rosangela; Fioretti, Elena  
:  

Palavras chave: museu, espaço cultural e educacional, comunidade. 
 
 

Introdução 

Para que os elementos que compõem o 
patrimônio cultural de uma sociedade sejam mantidos 
longe da depredação e dilapidação é necessário que a 
população formadora dessa sociedade mantenha o 
sentimento de pertencimento sobre o conjunto do acervo 
desse patrimônio. É sabido que os bens que não são 
representativos ao homem, que não se reportam a sua 
cultura são desprovidos de sentido e por isso ficam 
vulneráveis à destruição. Desta forma é necessário 
conhecer a relação museu-comunidade do Museu 
Integrado de Roraima –MIRR e refletir seu papel produtor 
de conhecimento, promotor da informação e dinamizador 
da educação. 

Materiais e Métodos 

A metodologia utilizada na pesquisa tem como 

abordagem o raciocínio dialético e indutivo, e estratégia 

de investigação quantitativa, com uso de questionário, 

aplicados aos visitantes do MIRR, organizado a partir do 

questionário do Observatório de Museus e Centros 

Culturais., pois o mesmo é inerente a pesquisa proposta 

e servirá de endosso ao Observatório. Falar de museu e 

comunidade é falar de um tema atual e necessário para a 

compreensão do papel dessa instituição cultural e sua 

dinâmica na sociedade. 

Resultados e Discussão 

Os Museus são instituições produtoras de 
conhecimento e são ferramentas políticas de 
transformação social. O estudo destaca as ações do 
MIRR junto à comunidade, dando ênfase a importância 
de se produzir conhecimento, já que a partir de sua 
concepção o MIRR deveria atuar através de uma rede 
iterada entre as diversas áreas do conhecimento e como 
um espaço educativo, tomando-o como referencial básico 
o patrimônio cultural do nosso Estado se aprofundando 
nos estudos ecológicos e biológicos.  Pensar na relação 
museus - comunidade leva a refletir sobre o papel que 
estes devem desempenhar junto à sociedade e o papel 
educativo como importante condutor do conhecimento 
rumo a transformação da sociedade. 

Conclusões 

 Desta forma se o MIRR concentra informação 
relativa ao meio ambiente é de se pensar que cabe a ele 
contribuir sobremaneira com as razões e consequências 
das bruscas alterações nos ecossistemas, as mudanças 
climáticas e orientar os diversos entes sobre a prevenção 
de riscos. Este projeto visa apresentar propostas para 
que o Museu Integrado de Roraima – MIRR se tornar 
mais reconhecido enquanto instituição educacional e 

cultural, para fortalecer a relação museu-comunidade, e 
promover o desenvolvimento sócio cultural local. 
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Introdução 

     A Química é vista pela maioria dos alunos como uma 

disciplina de difícil compreensão, no entanto, pode-se 

explorar metodologias diferentes das tradicionais para 

ensinar essa ciência. E os jogos lúdicos podem ser uma 

alternativa que desperte nos alunos o gosto pela disciplina, 

mostrando de maneira clara e atrativa o universo químico. 

O lúdico vem contribuir para uma mudança significativa no 

processo de ensino-aprendizado, atuando também como 

elemento motivador e facilitador no ensino. Dessa maneira 

este trabalho tem como objetivo geral identificar as formas 

de inserção dos jogos lúdicos como recurso pedagógico 

para aprendizagem dos alunos de química. Nesse sentido 

as Palavras Cruzadas dos Elementos Químicos e o Jogo 

da Velha Químico têm como proposta oferecer aos alunos 

uma aprendizagem prazerosa e eficiente. 
 

Materiais e Métodos 

     O projeto foi realizado em duas turmas do 1° ano do 

ensino médio regular, que envolveu 64 alunos com faixa 

etária entre 13 a 17 anos da Escola Estadual Hidelbrando 

Ferro Bitencourt, no município de Boa Vista-RR, em 2010. 
Os jogos utilizados foram adaptados para o ensino da 
química, mas especificamente para a Tabela Periódica e 
Funções Inorgânicas (conteúdo abordado em sala), onde 
os jogos utilizados foram palavras cruzadas e jogo da 
velha. Assim os alunos podem se identificar com assunto 
abordado de forma dinâmica, proporcionando estímulo a 
eles.  
     As palavras cruzadas foram elaboradas em cartazes, 
onde envolveram os elementos químicos da Tabela 
Periódica, pois havia uma grande deficiência por parte dos 
alunos à identificar os elementos. Cada grupo teria que 
preencher as cruzadas corretamente, e assim que o grupo 
terminar marca-se o tempo; passa para o outro cartaz e 
assim todos os grupos irão passar pelos três cartazes. A 
equipe que completasse em menos tempo era o vencedor. 
Mas todos os alunos que participarem irá ganhar os pontos 
igualmente, pois o jogo é só uma maneira de motivá-los. 
Atividade foi realizada numa aula normal, com duração de 
duas horas. 
Em outro momento aplicou-se o jogo da velha, onde o 
assunto abordado foi funções inorgânicas, que foi aplicado 
de forma que cada equipe escolheria a coluna e a linha em 
que queriam marcar, sendo que para marcar era 
obrigatório responder corretamente uma questão sobre o 
conteúdo.  Assim, ao escolher o espaço para ser marcado 
o aluno automaticamente escolhe a pergunta que ele deve 
responder, se a resposta estiver correta, marca-se o ponto 

para o aluno, mas se estiver errada, o ponto é marcado 
para o seu adversário. O jogo termina quando uma das  
 
 
equipes marca uma seqüência de três símbolos na mesma 
linha, na mesma coluna ou na diagonal. 

Resultados e Discussão 

    Algumas constatações foram feitas durante a aplicação 
dos jogos, entre elas, a melhora significativa na 
aprendizagem dos conceitos (identificação do nome e 
símbolo dos elementos químicos; funções inorgânicas) e 
na relação aluno-professor, havendo mais diálogos na sala 
após os jogos, e por fim, aumento no interesse da maioria 
dos alunos pelos conteúdos. 
    Após a aplicação dos jogos, os alunos responderam a 
uma pesquisa de opinião a respeito do interesse dos 
alunos pelos jogos lúdicos. E a partir das respostas 
obtidas, verificou-se que a maioria dos alunos 
concordaram que os jogos estimulam a participação, o 
interesse nas aulas e nos assuntos abordados, induzindo o 
adolescente a aprender de forma prazerosa. Outro fator 
importante foi a competição entre as equipes, tornando um 
agente motivador e possibilitando uma prática saudável e 
significativa.  

Conclusões 

    A partir dos resultados obtidos pode-se afirmar que a 

introdução de jogos no cotidiano escolar é muito 

importante. A utilização de jogos educativos favoreceu de 

maneira significativa o interesse pelas atividades escolares 

e, conseqüentemente, a aprendizagem dos conteúdos de 

química. 
    Por fim, podemos afirmar que a motivação é 
fundamental para se obter interesse dos alunos nas aulas 
de química, e foi através dos jogos lúdicos que 
percebemos mais participação dos alunos. Com isso, a 
melhor maneira de interferir nas idéias desses alunos, é ter 
paciência e dedicação para que eles possam sentir 
confiança no professor e trabalhar periodicamente seus 
hábitos, trazendo eles de volta para realidade escolar. 
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Palavras Chave: Percepção Ambiental, Áreas de Preservação Permanente e Crescimento Urbano. 

Introdução 

Atualmente, a sociedade vive uma grave crise de 
valores e oportunidades, protagonizada por vários séculos 
de exploração e desigualdades. O crescimento das 
cidades pressionando a qualidade do ar, a poluição 
atmosférica, a ocupação de áreas inadequadas para 
urbanização, a pressão sobre os recursos hídricos 
(abastecimento e depósito de esgoto) e a especulação 
imobiliária fazem do meio ambiente urbano um espaço 
caracterizado por heterogeneidades espaciais gritantes. 

Diante do exposto, o presente trabalho objetiva 
analisar a percepção ambiental dos atuais moradores do 
bairro Cidade Satélite remanejados de áreas de 
preservação permanente dos bairros: Nova Cidade, Santa 
Luzia, Sen. Hélio Campos, Pintolândia e Alvorada no 
município de Boa Vista-RR, através da pesquisa in loco 
por meio da aplicação de questionários semi-abertos. 

Materiais e Métodos 

Os procedimentos metodológicos adotados 
consistiram na aquisição da base cartográfica digital dos 
bairros junto a Prefeitura Municipal de Boa Vista, estudos 
bibliográficos sobre o histórico do surgimento dos bairros 
junto a Secretaria Municipal de Gestão Participativa e 
Cidadania – SMGP, visando compreender os fatores 
responsáveis pela invasão em áreas de APP’s. Também 
utilizou-se ferramentas do SIG (Sistema de Informação 
Geográfica) georreferrenciando imagens de Satélite 
disponível no Google Earth – Map Link/Tele Atlas/Digital 
Glob (2005).  

Os questionários foram aplicados a 10% dos 
moradores remanejados, escolhidos de forma aleatória, 
apenas foi determinado o número de famílias entrevistadas 
por quadras. O total de famílias corresponde a 333 
famílias, todas discriminadas no Programa de 
Urbanização, Regularização, Integração de 
Assentamentos Precários - URIAP, uma parceria da 
Prefeitura de Boa Vista com o Ministério das Cidades que 
objetiva a melhoria da qualidade de vida das famílias. 

Resultados e Discussão 

Diante da aplicação do questionário a 10% das 
famílias remanejadas de áreas de preservação 
permanente, que corresponde a 33 famílias, das quais 
45,46% dos que responderam ao questionário tinham o 
ensino fundamental – 73,33% incompleto e 26,67% 
completo - e 51,51% tinham o ensino médio, dentre os 
quais 52,94% completo e 47,06%. Por essa análise, 
destaca-se ainda que 64% são advindos de outros 
estados, 1 família do Peru e apenas 36% das famílias é do 
estado de Roraima. Apresentam ainda a renda familiar na 
maioria delas concentrando 88% entre 0 a 3 salários 
mínimos, salários esses que provém de benefícios sociais. 

Ao longo dos cursos d´água, em tese, deveriam 
ser observadas todas as normas que regulam as APP’s. 
Na prática, todavia, essas e outras APP’s têm sido 
simplesmente ignoradas na maioria de nossos núcleos 
urbanos, realidade que se associa a graves prejuízos 
ambientais, como o assoreamento dos corpos d´água, e a 
eventos que acarretam sérios riscos para as populações 
humanas, como as enchentes e os deslizamentos de 
encostas. (ARAÚJO, 2002). Com essa afirmativa mais de 
45% dos entrevistados responderam que o maior 
responsável pelos danos ambientais é própria sociedade 
em geral. Em contrapartida o maior envolvido com a 
proteção do ambiente, é o governo – 45%, segundo a 
opinião dos moradores, conforme mostra a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabela 01. Porcentagem das opiniões referentes ao principal 
responsável pelos danos ambientais, bem como o mais envolvido com a 
proteção do mesmo. 

Conclusões 

A pesquisa que teve o objetivo de analisar a 
percepção ambiental dos moradores do bairro Cidade 
Satélite remanejados de áreas de preservação 
permanente no município de Boa Vista-RR, que a falta de 
conhecimento e/ou interesse pelo assunto, apresentou um 
nível de percepção, analisado através dos questionários, 
muito baixo, haja vista que, essas famílias residiram em 
uma área de proteção ambiental, bem como, aprenderam 
com a teoria os motivos que os levaram a serem 
remanejados dessas áreas de risco. Logo, a maioria 
dessas famílias ainda não perceberam ou não reagiram às 
mudanças ocorrentes ao ambiente em que estão 
inseridos. No entanto, analisamos que o próprio poder 
público é falho nessa parte, pois a maioria dos moradores 
remanejados residiam anteriormente nas APP’s há mais 
de 10 anos.  
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Introdução 

    Esse trabalho teve por objetivo, analisar a percepção 

ambiental e transmitir conhecimento sobre a importância 

da reciclagem estabelecendo uma relação de educação 

ambiental dentro das escolas.  As oficinas possibilitam aos 

participantes um melhor entendimento sobre a importância 

da reciclagem, para a preservação ambiental. Além disso, 

acredita-se que a reciclagem é uma atividade que pode 

gerar renda. Já que o ensino é um processo contínuo da 

vida de todos, foram realizadas oficinas ecológicas 

utilizando-se Polietileno Tereftalato (PET), como elemento 

principal, garrafas plásticas de bebidas. 

Materiais e Métodos 

    A oficina ecológica foi realizada em duas escolas 

publicas da capital de Boa Vista RR, no mês de maio de 

2011, no período noturno, com uma carga horária de 8 

horas, tendo como publico alvo alunos da modalidade em 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), com 

acompanhamentos de professores orientadores. Foi 

aplicado questionário contendo nove perguntas para 

avaliação da oficina, em cunho de conhecimento da 

percepção ambiental e entendimento da oficina ao término 

da mesma, passado conteúdo em áudio, realização das 

oficinas com participação ativa dos alunos na confecção 

de bolsas utilizando-se garrafas PET. 

Resultados e Discussão 

    Com base em questionários ao final da oficina ecológica 
verifica-se a percepção ambiental dos alunos. Bem como a 
necessidade de práticas com foco em educação ambiental 
dentro das escolas como processo contínuo. Constatou-se 
que 85% dos participantes absorveram o conteúdo 
transmitido e as práticas de fabricação com produtos 
recicláveis. As oficinas ecológicas fundamentaram-se na 
visão proposta pelo tema transversal Meio Ambiente (PCN, 
1997) e na ação prática, no estímulo à descoberta, ao 
pensar, ao criar, à experimentação a ao debate em sala de 
aula propostos por ANDRADE, SOARES E PINTO (1995). 
 
Com relação à avaliação conceitual dos instrutores, 
conteúdos e técnicas utilizadas na oficina (Tabela 1) 91,6% 
dos alunos consideraram de ótimo a excelente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1: Avaliação da oficina aplicada nas escolas 
públicas-EJA 

Conclusões 

    Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que 
as oficinas são práticas tecnológicas eficientes como 
alternativa para retornar o ciclo de vida dos materiais e 
ainda, auxiliam a disseminação educacional e sócio-
ambiental dentro das escolas, empresas, entre outros. É 
viável, pois estabelece uma visão palpável dos materiais 
recicláveis e a real transformação dos mesmos.  
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Conceitos Freqüência % 

Ruim 0 0 

Regular 3 2,29 

Bom 8 6,11 

Ótimo 64 48,85 

Excelente 56 42,75 
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Introdução 

     O professor de química da rede pública estadual do 
município de Boa Vista, capital roraimense, tem uma carga 
horária reduzida e o salário relativamente maior em 
relação aos demais estados brasileiros, mesmo assim, o  
ensino de química continua com baixo índice de qualidade. 
Com o intuito de conhecer o trabalho realizado em sala 
pelos professores de química atuante no  
Ensino Médio, aplicou-se um questionário aos professores 
de química. Visto que, não há nenhum levantamento 
realizado até o momento com este  
objetivo. Dessa forma, pretende-se através deste trabalho 
conhecer o dia a dia do professor e sua opinião com 
relação ao ensino de química para o futuro dos jovens 
roraimenses, aproximando assim a Universidade da 
realidade escolar com vistas a melhoria da qualidade de 
ensino de química e na formação de professores. 

Materiais e Métodos 

     Para a obtenção dos dados foi aplicado um questionário 
contendo 14 questões fechadas e 3 abertas tomando 
como base duas frentes de pesquisa. 
Primeiramente, foi aplicado um questionário-piloto para 
três professores, sendo dois do Ensino Superior  
e um do Ensino Médio, que responderam as questões e 
deram sugestões e/ou dicas para  
melhoria da pesquisa. O questionário continha questões 
referentes aos trabalhos realizados em sala pelos 
professores, como: tipo de instituição em que lecionam, 
carga horária e turmas em que lecionam, também sobre o 
grau de satisfação com a profissão de educador, 
metodologia aplicada em sala e questões referentes a 
segurança do professor em seu ambiente de trabalho. E a 
última etapa da pesquisa contou com questões abertas 
aos professores, onde estes poderiam desenvolver 
livremente, respostas, para perguntas gerais e relevantes 
para o ensino de Química. 
O questionário foi aplicado aos professores de química do 
Ensino Médio da rede Pública de Boa Vista, que segundo 
dados da Secretaria da Educação Cultura e Desportos  
–SECD, o município possui atualmente 55 professores de 
química no quadro. No entanto, foram avaliados 35 
questionários e em seguida fez-se a tabulação e  
análises dos resultados. 

Resultados e Discussão 

Avaliando os 35 questionários respondidos, neste 
contexto, 91% dos professores afirmaram trabalhar em 
escolas públicas, 57% declararam lecionar até 25 horas e 
9% mais de 40 horas semanais, 46% lecionam para 
turmas do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, 49% 

declararam realizar pesquisas em outros livros além do 
didático e 14% utilizam revistas, jornais, artigos e 
entrevistas para preparar as suas aulas, 63% declararam 
que o livro didático utilizado não são apropriados, 66% 
afirmaram aplicar aulas teóricas e práticas, 26% afirmaram 
que já sofreram ameaças, 61% dos pesquisados sentem-
se seguros e 39% declararam que não se sentem seguros 
em seu local de trabalho devido aos vários problemas que 
algumas escolas enfrentam. 70% declararam estarem 
pouco satisfeito e/ou insatisfeito com a carreira de 
educador. Mas em se tratando da satisfação com 
a profissão, 87% afirmam estarem felizes. Com isso, 
quando questionados sobre a realidade do ensino de 
química, 29% citaram que a falta de aulas práticas e a falta 
de laboratório é um dos grandes fatores que acabam 
desestimulando os estudantes com a disciplina de 
química, e 17% citaram a falta de interesse dos alunos não 
somente com a disciplina de química, mas também com 
as demais,31% declararam que a falta de suporte para as 
aulas teóricas e praticas,é um dos grandes problemas 
citados pelos professores para a melhoria da qualidade de 
vida destes educadores e assim tornando a disciplina de 
química mais atraente. No entanto, em se tratando de com 
vai ser o ensino de química no futuro, 46% responderam 
de forma bastante pessimistas, onde citaram que vai 
depender muito da evolução do ser professor de química e 
das dinâmicas a serem utilizadas e também da própria 
evolução do sistema de educação. 

Conclusões 

    Com a aplicação deste questionário pode-se conhecer a 

realidade e o dia a dia em sala de aula do professor de  

química atuante na rede pública estadual de Boa Vista, Roraima. 

Um dos aspectos pesquisados e que chama a atenção é que a 

maioria dos professores declararam que os livros didáticos 

utilizados não são adequados para a disciplina de química. 

Outro fato que chamou a atenção, é que a falta de aulas 

práticas e a falta de laboratório é um dos grandes fatores 

que acaba desestimulando os alunos com a disciplina de 

química. E mesmo com uma carga horária reduzida e 

recebendo os melhores salários em relação aos demais 

estados, mais da metade dos professores de química 

afirmaram não estarem satisfeitos ou pouco satisfeito com 

a carreira de educador.  
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Introdução 

 

          Estudos ambientais vêm demonstrando que os 

resíduos sólidos eletroeletrônicos representam um grande 

risco ao meio ambiente e a saúde. Estes, são constituídos 

por metais pesados, tais como ferro, cobre, chumbo, 

alumínio e zinco entre outros resíduos como fibras, 

plásticos e papel que se destinados de forma inadequada 

causam graves problemas ambientais relacionados 

principalmente a contaminação dos lençóis freáticos, rios e 

lagos. Além disso, representam uma ameaça ao 

desenvolvimento da biodiversidade. Assim, este trabalho 

teve por objetivo divulgar a problemática dos resíduos 

eletrônicos com vistas à ampliação de conhecimentos e 

desenvolvimento de uma análise critica relacionado à 

reeducação da sociedade quanto aos riscos e perigos 

ambientais eminentes, por conta do descarte inadequado 

desses resíduos. 

 

Materiais e Métodos 

 

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

primeiro semestre de 2011, a partir de pesquisa 

bibliográfica e registros fotográficos em diversos locais 

onde se encontrou esse tipo de resíduo, eletroeletrônico, 

destinado inadequadamente. 

Resultados e Discussão 

 
        Os resultados obtidos possibilitaram a ampliação de 

conhecimentos, aprofundados relativos à condução de 

resíduos perigosos, tais como ferro, cobre, chumbo, 

alumínio e zinco. Bem como, a riqueza mineral desses 

eletroeletrônicos, ouro, prata e platina. A nova política 

nacional de resíduos sólidos, não contempla de forma 

satisfatória, esse tipo de resíduo, de maneira a não 

contribuir com a poluição ambiental por descartes 

incorretos e em ambientes totalmente inadequados. A 

visita em determinados locais na cidade de Boa Vista, tais 

como o aterro sanitário, permitiram ainda uma visão do 

caos da situação encontrada na capital roraimense no que 

diz respeito ao descarte destes materiais (Figura 1). 
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  Figura -1 Resíduos eletrônicos         

Conclusões 

 
     Conclui-se, portanto que é necessária a implantação de 

um sistema de coleta e estudos de possíveis 

reaproveitamento desses componentes para a inserção na 

construção de novos instrumentos eletrônicos, permitindo 

as instituições de ensino desenvolverem novas formas de 

reaproveitamento e a importância para o desenvolvimento 

de políticas públicas educacionais relacionadas às novas 

tecnologias.   
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Palavras Chave: Biologia reprodutiva, Camarão, Crustacea 

Introdução 

A espécie Macrobrachium amazonicum apresenta 
ampla distribuição geográfica na América do Sul ocorrendo 
na Venezuela, Guiana Inglesa, Suriname, Argentina, 
Bolívia, Paraguai, Equador, Peru e Brasil nos estados do 
Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso, 
Paraná, Acre, Goiás e Mato Grosso do Sul. Este trabalho 
tem por objetivo determinar a reprodução de camarão 
Macrobrachium amazonicum (Heller, 1862) (Crustacea: 
Decapoda: Palaemonidae) em viveiros de piscicultura, na 
região do Apiaú, município de Mucajaí, Roraima. 

Materiais e Métodos 

As coletas foram realizadas na Fazenda Cruviana, 
localizada a 23 km da sede do município de Mucajaí, na 
vicinal I do Apiaú. A fazenda possui quatro viveiros, onde 
são criados peixes como tambaqui, tilápia e tambacu. Para 
a coleta de camarão foi escolhido o viveiro que possui 
ligação direta com o igarapé do Arraia, servindo de fonte de 
entrada dos camarões no viveiro. Este é o maior dos 
quatros viveiros com aproximadamente 80m de extensão e 
apresenta profundidade e largura variada. As coletas foram 
realizadas com puçá com 1mm de malha, amostrando 
principalmente a vegetação aquática e margem do viveiro 
no início da manhã ou no final da tarde. Visando facilitar a 
coleta dos camarões no viveiro foi utilizada ração para 
alimentar os peixes como atrativo. A armadilha tipo¨covo¨ 
foi utilizada contendo isca de fígado de boi ou ração para 
peixes como forma de tentar capturar os espécimes 
maiores que poderiam se localizar em pontos mais 
profundos do viveiro, os quais não eram alcançados pelo 
puçá e/ou rede de arrasto. Os espécimes foram 
classificados em machos, fêmeas e fêmeas ovígeras. O 
comprimento do cefalotórax foi obtido através de medição 
com paquímetro digital com precisão de 0,02mm. 

Resultados e Discussão 

Fêmeas ovadas de Macrobrachium amazonicum foram 
capturadas em todos os meses do ano apresentando desta 
forma reprodução contínua, o que foi verificado através da 
análise mensal da frequência absoluta de fêmeas ovígeras 
por classe de comprimento do cefalotórax. No mês de 
janeiro verificou-se dois grupos modais em reprodução 
referentes a grupos etários distintos. Nos meses seguintes 
de fevereiro à maio verifica-se a predominância de apenas 
uma moda, porém há presença de indivíduos de grupos 
modais distintos na população. A presença de pico 
reprodutivo durante a estação chuvosa também foi 
verificada para M. amazonicum nos rios e lagos da bacia do 

Orinoco (ROMERO, 1982), na Amazônia Central 
(ODINETZ-COLLART, 1988; 1993). A determinação do 
tamanho da primeira maturação de Macrobrachium 
amazonicum foi obtida através da distribuição anual de 
frequências absolutas de fêmeas ovígeras por intervalo de 
classe de comprimento do cefalotórax. O período 
reprodutivo foi determinado através da frequência relativa 
de fêmeas ovígeras capturadas ao longo dos meses de 
coletas. A relação entre o comprimento do cefalotórax e a 
fecundidade foi ajustada pela expressão: Y = a + b . x 
Onde: Y é o número de ovos a é o coeficiente linear da 
equação b é o coeficiente angular da equação x é o 
comprimento do cefalotórax dos indivíduos. A proporção 
sexual foi determinada através da proporção de 
fêmeas/machos para cada mês de amostragem. 

Conclusões 

A reprodução do camarão Macrobrachium amazonicum, em 
viveiro de piscicultura, na região do Apiaú permitiu as 
seguintes conclusões: 

 
1- M. amazonicum em viveiro de piscicultura em Roraima, 

apresenta reprodução contínua, fêmeas ovígeras foram 
coletadas durante todos os meses do ano, com 
presença de intensificação reprodutiva no período 
chuvoso ou “inverno regional” e presença de pico 
reprodutivo no mês de julho.  

2- O tamanho da primeira maturação foi determinado entre 
as classes 17 e 19 mm  de comprimento do cefalotórax. 

3- A relação entre a fecundidade e o comprimento do 
cefalotórax foi descrita pela seguinte equação: 

Y= 93,3 + 9,89 . X 
4- A proporção sexual média anual de Macrobrachium 

amazonicum obtida a partir de razões sexuais mensais 
foi de 46 fêmeas para cada macho, sendo significativa 
para a espécie. 
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Introdução 

A conscientização ambiental tem se tornado foco de 
muitas discussões, inclusive quando o assunto abordado é 
o descarte de materiais em meio ambiente. Por exemplo, o 
formaldeído, geralmente utilizado para a conservação de 
tecidos biológicos entre outros. O correto seria o descarte 
de modo adequado evitando agredir o menos possível ao 
ambiente. O mesmo se segue para o acido acético que 
quando descartado indevidamente pode causar 
queimaduras graves, sendo tóxico por ingestão e inalação, 
uma característica de todos os ácidos, mesmo sendo 
bastante diluídos, comprometendo principalmente os 
animais. Portanto, o objetivo desse trabalho é o 
reaproveitamento de uma mistura de formol mais acido 
acético, utilizado na conservação de insetos, visando à 
reutilização de produtos químicos. 

Materiais e Métodos 

O trabalho foi desenvolvido no ano de 2011 em laboratório 

especializado para realização de atividades com resíduos. 

A mistura, formol mais acido acético, foi recolhida de 737 

frascos pequenos que continham insetos oriundos de um 

projeto de pesquisa sobre a macrofauna edáfica em 

diferentes sistemas de uso do solo, do estado de Roraima. 

Sendo estes considerados, geralmente, após os resultados 

obtidos, como resíduos. Assim, foi realizada a separação 

da mistura e insetos, resíduos líquidos e sólidos, por meio 

de uma peneira plástica. O resíduo líquido foi coletado em 

embalagens de reagentes químicos, capacidade para 1000 

mL devidamente tratados e prontos para a reutilização. 

                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados e Discussão 

A mistura, formol e acido acético, de cada frasco 
continham em média de 11mL, e totalizou 8107 mL.  

Destes 2226 mL foram destinados para montagem de um 
acervo de insetos e outros.  Dos 5,881mL restantes foi 

possível recuperar aproximadamente 4726 mL. Na 
separação de insetos obteve-se 2500 mL e contabilizou-se 
por diferença que 1155mL perderam-se, pois alguns vidros 
estavam abertos e a mistura possivelmente evaporou.  

 
 
O Formol a 40% é estável, e quando se encontra junto 

com o Ácido Acético não forma um novo produto, somente 
uma solução, portanto realizou-se um teste com 10 mL de 
formol 40%, e um indicador para aldeídos, onde foi 
confirmado, e que a mistura formol mais acido acético, 
resíduo líquido, pode ser utilizada para o mesmo fim, 
conservação de tecido biológico. 

 

 

 

  

 

 

.  

 

 

 

 

 

Conclusões 

A separação ficaria inviável pelo alto custo que originaria, 

também não teria muito sentido, pois geraria mais resíduos 

químicos, o que não é o objetivo. Quando esses reagentes 

são reutilizados evita o descarte indevido e também a 

compra de novos reagentes para se trabalhar em 

laboratório, diminuindo assim os impactos ambientais e o 

custo para o laboratório. 
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 1 - Frascos de onde 
foram coletados a 
mistura. 

 

 
2- Embalagens de reagentes 
químicos devidamente 
tratados para reutilização. 

 

 
3- Etiqueta para identificação 
da misturas.  

 

 
4-  Teste com 10 mL de 
formol 40%, e um indicador.  
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Palavras Chave: Educação ambiental,reutilização,passivo laboratorial. 

Introdução 

      As baratas são insetos da ordem Blattodea, 

conhecidas como pragas domésticas e são consideradas 

agentes patogênicos, podendo dessa forma representar 

um risco na transmissão de doenças, causadas, 

principalmente, pelo aumento dessas espécies nos 

ambientes domésticos. Portanto, pode ser considerada 

uma das principais questões ambientais urbanas 

impactantes para a saúde humana e conservação do 

ambiente, uma vez que seu controle é realizado por meio 

de multi-inseticidas domésticos.  

    Estes, são produtos constituídos, geralmente, á base de 

piretrinas e piretróides, tóxicos e inflamáveis, disponíveis 

nos supermercados e utilizados rotineiramente pela 

sociedade, que não possui o real conhecimento de sua 

periculosidade, tanto do conteúdo químico, quanto dos 

riscos pelo descarte inadequado da embalagem. Portanto, 

este trabalho teve por objetivo apresentar uma proposta de 

logística reversa, alternativa e preliminar para uso de um 

inseticida, menos tóxico, elaborado a partir de passivo 

laboratorial (produtos residuais) para o controle de pragas 

domesticas conhecidas como baratas.  

 

Materiais e Métodos 

 
    O trabalho foi conduzido em um laboratório 

especializado em resíduos sólidos, em Roraima, no 

primeiro semestre de 2011, com dois produtos 

considerados passivos laboratoriais, o ácido bórico 

(H3BO3) (Figura-1) e glicose (C6H12O6);(Figura-2), retirados 

de um abrigo de resíduos. Foram preparadas vinte (20) 

amostras para realização de um teste de eficiência, 

utilizando-se os seguintes instrumentos: balança semi-

analítica, bastão de vidro, béquer de vidro, copos 

descartáveis com capacidade para 50ml, fita de papel, 

agitador de peneiras e etiquetas.  

       As amostras foram preparadas no agitador de 

peneiras, com quantidades e proporções devidamente 

quantificadas dos produtos. Após, foram acondicionadas 

em copos descartáveis reutilizados, com capacidade de 50 

mL, sendo que as amostras foram lacradas com papel 

insul-filme lacrados devidamente identificados  com  a 

numeração de controle; em seguida foram mapeados os 

locais com  a maior incidência de insetos da ordem 

Blattodea, juntamente  como os voluntários que 

participaram da  realização dos testes, as amostras foram 

distribuídas nos locais  mapeados ,deixadas em  

observação por um período de 48 horas  de modo que as 

observações  sobre os aspectos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Figura -1 ácido bórico (H3BO3)          Figura-2  glicose (C6H12O6)  

 

Resultados e Discussão 

      Os resultados obtidos foram considerados excelentes 

já que a qualidade, sendo num total de 100% Após, esse 

período, os voluntários que utilizaram o produto foram 

consultados por meio de entrevista, quanto a eficiência do 

produto. Com base nas respostas recebidas na entrevista 

com os voluntários, os resultados obtidos foram 

considerados satisfatórios, o desempenho do composto 

químico possibilitou o desaparecimento/extermínio dos 

insetos nos locais testados. 

 

Conclusões 

       Conclui-se, portanto que o uso de um inseticida 

alternativo, menos tóxico, para o controle ambiental de 

baratas é considerado viável, já que as possibilidades de 

reaproveitamento dos resíduos laboratoriais aumentam. 

     No caso do passivo laboratorial (Produtos residuais), 

como uma nova forma para sua recondução de forma 

ambientalmente adequada, ficando este trabalho como 

direcionamento para as novas formas de reaproveitamento 

e reutilização dos resíduos sólidos e proposta para estudos 

mais detalhados sobre essa temática .  
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Introdução 

A manipueira é um subproduto da fabricação da farinha, 
oriunda da mandioca. Seu uso como insumo agrícola vem 
demonstrando que as características do composto 
favorecem os atributos químicos do solo e das culturas.  
Nesse ponto, a manipueira apresenta-se como alternativa 
para utilização em cultivos na forma de insumo (defensivo 
e fertilizante) pois sua miscelanea de compostos, sais 
minerais, macro e micronutrientes favorecem o equilíbrio 
do sistema implantado (relação solo x planta). Esse 
trabalho teve por objetivo determinar a dose de máxima 
eficiência econômica da manipueira como uma alternativa 
ambientalmente correta de adubo para o tomateiro 
(Lycopersicon esculentum). 

Materiais e Métodos 

A unidade demonstrativa foi conduzida pela Área de 
Transferência de Tecnologia de uma Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Roraima. A cultura utilizada foi 
o (Lycopersicon esculentum), variedade Santa Clara. O 
delineamento experimental ao acaso teve 03 tratamentos e 
03 repetições, sendo o tratamento: T1) testemunha 0,0 
ml/planta; T2) 50 ml/planta e T3) 150 ml/planta do produto, 
com diluição de 1/3 e aplicação semanal, via solo. Foram 
avaliados o número de frutos/planta, teores de sólidos 
solúveis totais (SST), acidez total titulável (ATT), Potencial 
hidrogeniônico (pH) e firmesa (N). A correção do solo foi 
feita por meio de análise e acréscimo de 50g/planta de 
calcário dolomítico. A adubação orgânica foi com 1/3 do 
composto solicitado para promover deficiência na cultura. 
Foram realizadas seis colheitas até estabilização da 
produção e encerrou-se o trabalho. 

Resultados e Discussão 

A tecnologia demonstrou resultado bastante eficiente, onde 
o tratamento T2 obteve bom rendimento, quanto ao 
número de frutos/planta, em torno de 37%, já os 
tratamentos T3 e T1 apresentaram rendimento de 35,27% 
e 27,73%, respectivamente (fig. 1). Quanto à relação ATT 
e pH não houve diferença significativa entre os 
tratamentos; Com relação ao SST houve diferença 
significativa entre o T3, T2 e T1, na seguinte sequência 
36,37%; 33,24% e 30,39%, respectivamente; Quanto a 
dureza o tratamento  T2 demonstrou maior eficiência em 
relação aos tratamentos T3 e T1, ficando os valores 
respectivamente em 35,26% ; 33,12% e 31,61% (fig. 2).  
 
 

 
 

Conclusões 

 
De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir que 
a utilização da manipueira no tratamento T2 foi mais 
eficiente para número de frutos/planta e firmeza de massa, 
obtendo valores médios para teor de Sólidos Solúveis 
Totais. Não havendo diferença significativa para os demais 
tratamentos. O Tratamento T2 (50ml/planta) foi definido 
como a dose de máxima eficiência econômica para a 
cultura do tomateiro, em relação aos tratamentos 
utilizados, confirmando estudos feitos por Lima (2010), 
com a cultura da alface. O tratamento T2 elevou a 
qualidade pós-colheita dos frutos e demonstrou a 
eficiência na utilização da manipueira, dando uma 
destinação final para o resíduo que é descartado em rios, 
lagos e solo, degradando o meio ambiente. 
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Introdução 

A andiroba é uma arvore da Amazônia com enorme 
potencial para exploração de seus recursos naturais, em 
especial por fornecer produtos originados de suas 
sementes, como é o caso do óleo extraído através do 
processamento artesanal ou industrial. Ambos os 
processamentos geram grande quantidades de resíduos, 
que por sua vez não é valorizado de forma sustentável, por 
não haver conhecimento de tecnologias para sua 
valorização. Os extrativistas simplesmente conduzem os 
produtos dessa espécie de forma a favorecer apenas o 
seu lado financeiro. Assim esse trabalho foi realizado com 
objetivo de analisar e comparar características básicas do 
resíduo orgânico gerado no processamento artesanal das 
sementes de andiroba no que diz respeito, a riqueza de 
minerais, especificamente o potássio, com vistas a sua 
valorização agronômica no estado de Roraima.  

Materiais e Métodos 

O trabalho foi conduzido em laboratório especializado em 
resíduos, no ano de 2011, com duas amostras, oriunda de 
experimentos de pesquisa instalado no município de São 
João da Baliza e Rorainópolis. As amostras foram 
preparadas, conforme processo artesanal (cozimento) 
realizado pela comunidade. Já, as analises foram 
realizadas em triplicata, conforme metodologias e 
procedimentos padrão utilizados no laboratório. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos na analise do potássio para os 
municípios de São João da Baliza e Rorainópolis 
respectivamente, na torta de amêndoas, 17,2% e 28,62%; 
E as cascas, em torno de 30,7% e 23,91 %. Com relação 
aos teores de NPK encontrado nas amostras de sementes 
processadas (Tabelas 1 e 2), pode-se verificar que os 
teores diferiram entre si, tanto as amêndoas como as 
cascas procedentes de ambos os municípios. 

 
Tabela 1: Teores percentuais de NPK de amostras (Cruas). 

Localidade Amostras* N P K 

Baliza 
Amêndoas 2,08 0,28 44,20 

Cascas 0,88 0,09 16,01 

Rorainópolis 
Amêndoas 1,36 0,25 65,50 

Cascas 0,95 0,15 15,34 

*Processamento padrão de Laboratório. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2: Teores percentuais de NPK de amostras (cozidas). 

Localidade Amostras* N P K 

Baliza 
Amêndoas 1,88 0,08 17,21 

Cascas 0,91 0,18 30,71 

Rorainópolis 
Amêndoas 1,74 0,16 23,91 

Cascas 1,24 0,15 27,09 

* Processamento artesanal. 

Segundo Menezes (2005), os teores de NPK encontrados 
na massa residual da andiroba, em análise realizada 
anteriormente eram de 1,56 (N); 0,54 (P); e 27,90% (K). 
Pelos dados apresentados (Tabelas 1 e 2) verificou-se que 
o elemento K foi o que apresentou teores mais 
significantes tanto para as cascas como para as 
amêndoas, variando de 15 a 65%. O potássio pode 
aumentar a eficiência de uso de outros nutrientes pelas 
plantas, particularmente de N. Tem um efeito benéfico na 
qualidade de uma gama extensiva de culturas, 
especialmente em termos de melhoria na quantidade e 
qualidade da proteína (ANDA, 2004). Portanto, há 
necessidade de maior ênfase no desenvolvimento de 
tecnologias ambientais para o manejo de resíduos com 
potencial agrícola, caso da massa residual oriunda do 
processamento do óleo da andiroba, na Amazônia. 

Conclusões 

Os resíduos da andiroba concentram um valor significativo 
de potássio em ambos os processos, padrão de 
Laboratório e artesanal, em especial nas cascas de São 
João da Baliza, representando uma ótima alternativa 
tecnológica para uso no setor agrícola de pequeno porte. 
Do ponto de vista financeiro é evidente que o 
aproveitamento de resíduos remanescentes proporciona 
redução de custos de produção. Do ponto de vista 
ambiental esta prática implicaria na redução de impactos 
ao ambiente. 
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