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Introdução 

A cidade de Pacaraima se insere num contexto 
macrorregional evidenciando que o evento da produção do 
espaço pode ser concebido em múltiplas reflexões 
ampliando o entendimento dessa cidade amazônica para 
além do centralismo ambiental comumente posto ao se 
referir à região. 
Objetiva-se a compreensão da cidade em contexto sub-
regional, buscando a compreensão do estabelecimento do 
conceito de Amazônia Caribenha com a perspectiva de 
colaborar com o debate da produção do espaço da cidade 
evocando as suas determinantes e suas raízes mais 
profundas e a força das horizontalidades na produção 
espacial de Pacaraima. 

Material e Métodos 

O presente resumo é parte de uma pesquisa em 
andamento no Programa de Pós-graduação em Geografia 
da UFRR sobre a produção espacial da cidade de 
Pacaraima. A pesquisa estruturara-se por meio do método 
dedutivo de natureza exploratória que toma como 
referência inicialmente uma revisão bibliográfica a fim de 
obter formulações conceituais capazes de serem 
analisadas nos contextos, da produção da cidade, e no 
segundo momento em estudo dirigido em campo para 
confrontar as hipóteses levantadas, as realidades da 
cidade. 
Pretende-se assim elaborar uma análise que possa 
subsidiar apreensão crítica e multifacetada da produção 
espacial tanto do ponto de ponto de vista teórico, quanto, 
pelo ponto de vista fenomenológico da produção espacial 
em Roraima. 

Resultados e Discussão 

A abordagem apenas dos atributos naturais da Amazônia 
embora seja muito importante pode ser simplificadora da 
realidade e da complexidade socioambiental da região e 
em muitos casos desconsideram por completo o elemento 
humano como dinamizador de processos nessa região.  
A centralidade ambiental posta para região esconde a 
dinâmica dos processos sociopolíticos que ao lado das 
questões ambientais ditam os rumos da ocupação e 
organização espacial e se manifesta através de inúmeras 
particularidades de ordem sub-regional. Considera-se que 
há um imenso desafio em buscar novos pontos de vistas 
na análise da realidade da Amazônia e suas sub-regiões. 
A Amazônia Caribenha corresponde ao território 
pertencente ao Norte/Nordeste da América do Sul com 
base em conhecimentos da experiência geográfica da 
cultura indígena que fazem uso dos aspectos físicos da 
natureza para definirem territórios em suas perspectivas 
geográficas e visão geopolítica (OLIVEIRA, 2011) 
A cultura caribenha e, a expressão caribe está diretamente 
relacionada à presença dos povos de família linguística 
karib, habitantes das ilhas localizadas no Mar das Antilhas 
que teria dispersado no passado por todo o Norte da 

Amazônia grupo que se insere a cultura Macuxi primeiros 
ocupantes da região (BURGAT, 2008). 
A Amazônia Caribenha constituí um domínio territorial 
nascido da confluência de horizontalidades da cultura local 
por meio das redes Inter étnicas e de verticalidades da 
expansão marítima e comercial europeia e abarca um 
território ancestral indígena que abriga também culturas 
como a holandesa, inglesa, espanhola, negras africanas e 
asiáticas. A região surge da conformação cultural de 
múltiplas origens e tem como resultado, a formação de 
uma sociedade de caráter híbrido e no caso de Pacaraima 
chama-se a atenção sobre o papel que essa cultura 
exerce na constituição e da produção sociocultural local 
considerando aí a produção da cidade.  

Conclusões 

Pacaraima no contexto de Amazônia Caribenha guarda a 
suas profundas raízes indígenas, onde embora haja um 
debate que ignora e procure excluir as culturas indígenas 
dos processos sócio-econômico-cultural-politico e por 
decorrência dos processos de produção do espaço 
geográfico e da cidade, seus desígnios se encontram no 
contexto sócio histórico e cultural e aponta o verdadeiro 
cerne dos processos culturais que produzem o espaço na 
região. 
O espaço onde se materializa a cidade surge de forças 
culturais e imperativos geográficos adaptados a 
experiência geográfica de habitar dos ancestrais indígenas 
e aos significados que os colonizadores trouxeram 
incluindo os holandeses inicialmente.  
O espaço da cidade na conjuntura regional ainda se 
configura como resultado das forças centrípetas da cultura 
em um fenômeno social de registro material da existência 
das experiências humanas ancestrais. A cidade constitui 
uma escrita, uma materialização de sua própria historia um 
espaço onde as suas culturas constituintes promove a 
materialidade e suas estratégias de inserção e 
pertencimento.  

__________________ 
BURGARDT, Victor Hugo Veppo. As migrações caribenhas guayano-

amazônicas: O lugar do índio. in Revista FACEVV - Nº 1. Disponivel 
em:<http://www.facevv.edu.br/artigos.asp>. Acessado em 22/05/2014. 
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Introdução 

Para realização de estudos taxonômicos e de 

biodiversidade é necessário a formação de coleções 

científicas de espécimes (PAPAVERO, 1994).  

A coleção de abelhas do Museu Integrado de Roraima 

(MIRR) foi criada na década de noventa, mas a partir de 

2006, com os estudos sobre a biodiversidade de abelhas 

de Roraima, o acervo foi incrementado. O objetivo deste 

trabalho é divulgar os resultados e publicações envolvendo 

essa coleção. 

Material e Métodos 

Foram analisados os artigos publicados pelos 

pesquisadores do MIRR e de seus colaboradores e 

alunos, relacionados diretamente com a coleção de 

abelhas. 

Dados relativos a ocorrências de espécies e a riqueza por 

grupo taxonômico foram coligidos. Os dados obtidos foram 

inseridos em tabela. Todas as publicações analisadas 

seguem a classificação sugerida por Silveira et. al. (2002) 

Resultados e Discussão 

O grupo das Euglossina (abelhas de orquídeas) foi o mais 

estudado. Foram publicados vários resumos de 

congresso, dois artigos científicos (MAIA e SILVA, 2008; 

SILVA et. al. 2013), um capítulo de livro (OLIVEIRA et al. 

2008) e quatro monografias (SILVA, 2002; MAIA, 2008; 

PARENTE, 2011; SOUZA, 2013). 

Oliveira et. al. (2008) apresentam, além da relação de 

espécies de Euglossina encontradas em Roraima, uma 

lista preliminar das espécies de abelhas sem ferrão, 

coletadas em Roraima, depositadas na própria coleção do 

MIRR e na coleção entomológica do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA).  

Recentemente dois trabalhos de conclusão de curso  

apresentaram uma lista de espécies de Centris e Epicharis 

(Ferreira, 2013), e Megachilidae (Pereira, 2013) para o 

estado de Roraima. 

A coleção de abelhas do MIRR é composta por mais de 

14.000 espécimes. Reunindo as informações publicadas 

verificamos que os grupos com maior representação são: 

Euglossina 41 spp., Centridini 36 spp, Xylocopini 13 spp, 

Megachilidae 14 spp. e abelhas Meliponina 47 spp. 

Conclusões 

A coleção de abelhas do MIRR já proporcionou a 

realização de seis monografias, dois artigos científicos e 

um capítulo de livro. Foram identificadas até o presente 

151 espécies de abelhas dos grupos Euglossina, 

Centridini, Xylocopini, Meliponina e Megachilidae. Os 

vários ecossistemas e a variação atitudinal são 

provavelmente os fatores que mais contribuem para a 

diversidade de abelhas em Roraima. Mais estudos são 

necessários para revelar a amplitude dessa 

biodiversidade.  

Agradecimentos 

Agradecemos a todos os pesquisadores e alunos que 

participaram na coleta, fixação e preservação do acervo 

entomológico. Agradecemos também as agências de 

fomento como: CNPq e CAPES pelas bolsas recebidas e 

ao Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação - 

IACTI de Roraima. 

____________________ 
FERREIRA, E. G. Diversidade de abelhas Megachilidae (Hymenoptera, 
Apoidea) depositadas na coleção do Museu Integrado de Roraima. 2013. 

Monografia (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas), Faculdades 
Cathedral. 

MAIA, S. F. T. Análise faunística de abelhas Euglossina (Hymenoptera, Apidae) 
em ambientes de floresta nativa e plantios de Acacia mangium  (Mimosaceae) no 
estado de Roraima Brasil.. 2008. Monografia (Curso de Especialização em 
Agroambiente) - Universidade Federal de Roraima 
MAIA, S. F. M. & SILVA, S. J. R. Análise faunística de abelhas Euglossina 
(Hymenoptera, Apidae) em ambientes de floresta nativa e plantios de Acacia 

mangium (Mimosaceae) no estado de Roraima Brasil Agro@Ambiente, v. 2, n. 
2, 2008 http://www.agroambiente.ufrr.br/index.php 
OLIVEIRA M. L; SILVA, S. J. R; SILVA, M. C.; ARAÚJO, A. C.; 

ALBUQUERQUE, M. I. C. & TAVARES, S. F. Abelhas de Roraima: Por que 

tantas espécies em tão pouco espaço? In: BARBOSA, R. I. & MELO, V. F. 
Roraima, Homem Ambiente e Ecologia. FEMACT, Boa Vista, pp. 523-540. 
2010 (ISBN: 978-85-99468-02-09) 

PAPAVERO, PAPAVERO, Nelson Organizador. Fundamentos Práticos de 

Taxonomia Zoológica: 2ª Ed. rev., e ampl. São Paulo: Editora da Universidade 
Estadual Paulista, 1994. (Natura Naturata). 
PARENTE, F. S. Diversidade de abelhas Euglossina da Serra do Tepequém. 

2011. Curso (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas) - Faculdades 
Cathedral da Amazônia. 
PEREIRA, J. P. R. Riqueza e abundância de abelhas Centridini (Hymenoptera, 

Apidae) de Roraima. 2013. Monografia (Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas), Faculdades Cathedral. 
SILVA, A. S. Fauna de Abelhas Euglossina (Hymenoptera, Apidae) Na Região 

do Bem-Querer, Município de Caracaraí, Roraima, Brasil. 2013. Monografia. 
(Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas). Universidade Estadual de 
Roraima. 
SILVA, M. C. Levantamento da fauna de abelhas Euglossinae (Hymenoptera, 
Apidae) em floresta primária, na área das corredeiras do Bem-Querer, município 

de Caracaraí, estado de Roraima, Brasil. 2002. Monografia. (Curo de 
Licenciatura em Ciências Biológicas). Universidade Federal de Roraima. 
SILVA, S. J. R., Gama Neto, J. L., Parente, F. S. Abundância e diversidade de 
abelhas Euglossina (Hymenoptera: Apidae) da Serra do Tepequém, município de 

Amajari, Roraima, Brasil. Agro@ambiente, v. 7, n. 2, p. 225-230. Maio-agosto. 
2013. ISBN 978-85-99468-02-09. 

SILVEIRA, A. F.; MELO. G. A. R.; ALMEIDA, E. A. B. Abelhas Brasileira 
Sistemática e Identificação. PROBIO-PNUD. Belo Horizonte. 253p. 2002. 

 
  



 

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

 

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

 

A estética do ensino de filosofia na sala de aula. 

SERAFIM
1
, Renata Viana*.  

1
renata-serafim21@hotmail.com 

 

Palavras Chave: Estética, Ensino, Filosofia, Professor. 

Introdução 

O presente texto tem como objetivo compreender a 
importância da Estética do ensino de Filosofia na sala de 
aula a partir de Rubem Alves. A proposta da estética do 
ensino de Filosofia na sala de aula remete-se ao professor 
de Filosofia, dado que é ele que deve propor tornar a 
disciplina bela no momento da explicação do conteúdo, em 
que terá que decodificá-la para que os alunos possam 
compreende-la. O ensino de Filosofia, esteticamente, 
precisa abordar a realidade dos alunos, mostrando que 
aquilo que os gregos problematizavam, dentre outros que 
fazem parte da história da Filosofia, pode e deve ser 
pensado hoje. Por isso é importante que como mediador o 
professor ajude os alunos a fazerem suas leituras de 
mundo, e que estes possam refletir sobre suas ações 
considerando a importância da disciplina de Filosofia. 
 

Material e Métodos 

Nessa pesquisa para analisar essa bibliografia, a 
metodologia utilizada foi, a partir das experiências no 
PIBID de Filosofia, a observação de aulas, assim como a 
realização de leituras, fichamentos e estudos bibliográficos 
em geral. Primeiramente foram realizadas observações 
das aulas de Filosofia na escola em que participo do 
projeto do PIBID/Filosofia para poder pensar como seria 
possível tornar a disciplina de Filosofia agradável para os 
alunos. Segundo, apresentei as observações para um dos 
meus professores que sugeriu Rubem Alves. Por fim, fiz 
fichamentos e leituras para complementar as observações 
e chegar a essa proposta. 

Resultados e Discussão 

Diante das observações, os alunos não conseguem 
compreender a disciplina de Filosofia e menos ainda 
chegar a fazer uma leitura de mundo, esse tema visar 
proporcionar uma contribuição para o ensino de Filosofia. 
A Estética do Ensino de Filosofia na sala de aula é uma 
proposta que deve abordar a realidade do aluno, o que ele 
está vivendo, os problemas que o cercam, pois só assim 
poderemos levá-lo a fazer uma leitura de mundo a partir 
dos conteúdos que estão sendo abordados, mostrando a 
importância de estudar Filosofia e que ela faz parte do 
nosso cotidiano. 

Conclusões 

Ao apresentar a proposta da estética do ensino de filosofia 
na sala de aula, em que se coloca o professor de filosofia 
como aquele que pode tornar a disciplina bela, manifesta-
se o objetivo de trabalhar filosoficamente a problemática e 
a decodificação dos conteúdos filosóficos. No que tange à 
dimensão estética dentro dessa metodologia, deve-se ter a 
preocupação em abordar a importância da disciplina de 
Filosofia para o aluno, ou seja, torná-la bela e agradável 
para que o aluno entenda a importância de estudá-la e 
para que ela serve. Sabemos que a palavra Estética vem 

do grego aisthetiké, que designa a ciência (filosófica) da 
arte e do belo. Na Filosofia antiga, as noções de arte e de 
belo eram consideradas diferentes e reciprocamente 
independentes. Alguns filósofos se dedicaram à 
investigação do que é a beleza, tendo em vista que para 
uns ela é algo que está objetivamente nas coisas, para 
outros é apenas um juízo subjetivo, pessoal e 
intransferível a respeito das coisas. Esse juízo estético é 
utilizado para julgar o objeto, algum acontecimento, 
alguma pessoa ou algum outro ser belo. Enfim, essa 
metodologia deve-se dar em sala de aula e depende 
exclusivamente do professor, já que a estética é a arte do 
belo, e a beleza é tentar relacionar os conteúdos à 
realidade dos alunos, mostrando a importância e as 
contribuições deixadas por cada filósofo e por cada 
corrente filosófica. 

____________________ 
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Introdução 

Os invertebrados aquáticos são apontados como 

importantes agentes do processo de decomposição foliar 

em riachos. Eles utilizam os fragmentos foliares como 

alimento e abrigo, e dessa forma, fragmentam a matéria 

orgânica grossa em matéria orgânica fina (Graça, 2001). A 

exclusão dos invertebrados aquáticos pode, assim, causar 

interferências na vias energéticas desse processo uma vez 

que eles são o elo de ligação entre a matéria orgânica 

particulada grossa e os micro-organismos decompositores, 

sejam eles fungos ou bactérias  (Gonçalves et al., 2014). 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi comparar os 

coeficientes de decomposição foliar da espécie Mabea 

speciosa (Euphorbiacea) entre pacotes de folhas 

confeccionados com diferentes aberturas de malhas. 

Nossa hipótese é que os coeficientes de decomposição 

foliar diminuem quando há exclusão dos invertebrados 

aquáticos desse processo ecológico. 

Material e Métodos 

O estudo foi realizado em 5 riachos florestados, 

localizados no município de Cantá/RR. Em cada riacho, 

foram inseridos 6 pacotes de folhas de Mabea speciosa 

contendo ~ 2,270 g (± 0,12 g). Metade desses pacotes 

foram confeccionados com sacolas de malha grossa (1 

cm²) e o restante com sacolas de malha fina (250 µm² de 

malha) para evitar a colonização e consequentemente a 

ação dos invertebrados aquáticos sob o folhiço. Todos os 

pacotes foram submersos nos riachos entre os dias 13 e 

15 de julho de 2010 e retirados após 21, 42 e 63 dias de 

imersão.  

Os pacotes de folhas coletados foram levados ao 

laboratório, lavados sob água corrente e o material 

remanescente foi seco em estufa (48h, 55°C). 

Posteriormente, o material foliar foi pesado em balança 

digital (Landeiro et al., 2010). Os coeficientes de 

decomposição foliar (k) foram calculados segundo Olson 

(1963). Os resultados obtidos foram comparados 

utilizando-se o teste-t pareado, através do Programa R e o 

programa Minitab® foi utilizado para estatística descritiva. 

Resultados e Discussão 

Os pacotes de folhas de malha fina, apresentaram 

menores valores do coeficiente de decomposição médio (k 

= 0,013 d
-1

) quando comparado ao dos pacotes 

confeccionados com malha grossa (k = 0,018 d
-1

). 

Conforme proposto por Gonçalves et al. (2014), esses 

valores são classificados respectivamente como 

intermediário e rápido.  

Em todos os três tempos de estudos, os pacotes de folha 

confeccionados com malha fina apresentaram menores 

valores de coeficientes de decomposição do que aqueles 

confeccionados com malha grossa. No entanto, houve 

diferenças significativas apenas entre os “k” dos  tempos 

42 dias e 63 dias (teste-t pareado; p<0,05). Esses 

resultados podem estar relacionados às fases da 

decomposição foliar (Gonçalves et al., 2014). 

Provavelmente, no tempo 21 dias, o processo de sucessão 

ecológica degradativa ainda não estava estável, e 

consequentemente, a ação dos invertebrados estava 

limitada. Dessa forma, possivelmente somente nos últimos 

tempos do estudo houve a interferência das comunidades 

biológicas. Porém, nossos resultados divergem dos 

encontrados por outras pesquisas (Rincón e Santelloco, 

2009).  

Conclusões 

Nossos resultados indicam que a exclusão dos 

invertebrados aquáticos do processo de decomposição 

foliar em riachos diminui os coeficientes de decomposição 

foliar. Dessa forma, isso pode retardar a transferência de 

energia e matéria que estão associados à esse processo 

ecológico.  
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Introdução 

A importância da experimentação no ensino de ciências, 

especialmente no ensino de química é amplamente 

discutida. Visto que a experimentação, independente do 

nível de escolarização, estimula e orienta o aprendizado; 

melhora a relação ensino-aprendizagem; pode promover a 

correlação entre o conhecimento adquirido e os 

acontecimentos cotidianos (RIZZATTI et al., 2009; 

PERUZZO, 2003). A combinação da importância da 

experimentação com a busca da simplicidade e de 

soluções alternativas no ensino de química para Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), tendo em vista as dificuldades 

encontradas pelos alunos nesta disciplina impulsionou a 

elaboração de experimentos de baixo custo para turmas 

de 3º ano do EJA, da Escola Estadual Professor Jaceguai 

Reis Cunha, como estratégia para assimilação do 

conteúdo despertando um interesse maior por esta 

ciência.   

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado na Escola Estadual Professor 

Jaceguai Reis Cunha com a turma do 3º ano da EJA, 

totalizando 16 alunos, através de um projeto de intervenção 

relacionado às dificuldades observadas nas aulas de química 

no semestre anterior pelos autores. Foi realizado 

levantamento bibliográfico para escolha dos experimentos de 

acordo com o conteúdo de química que os alunos estavam 

estudando, e em seguida, apresentado aos mesmos os 

experimentos selecionados, que foram a extração de óleos 

essenciais em plantas e a construção de um fumômetro 

(VALADARES, 2001). A turma foi dividida em grupos e 

durante um mês os alunos elaboraram os experimentos, 

discutiram os conteúdos de química envolvidos e, após, 

apresentaram os experimentos. As aulas práticas foram 

montadas utilizando material de baixo custo, mostrando a 

viabilidade do uso da experimentação sem a necessidade de 

laboratórios bem equipados. Ao término foi aplicado um 

questionário contendo 8 questões, sendo seis fechadas e 

duas abertas, sendo estas referentes a opinião dos 

estudantes em relação ao ensino de Química e a 

experimentação. O questionário foi aplicado para conhecer a 

opinião dos alunos sobre a atividade desenvolvida, tendo em 

vista que as aulas de química até o momento se resumiam a 

aulas teóricas sem algum tipo de contextualização, conforme 

pode ser verificado durante a observação das aulas do 

professor regente. 

Resultados e Discussão 

Durante a construção dos experimentos pelos alunos foi 

possível verificar uma melhora no processo ensino-

aprendizagem, pois eles conseguiam guardar os conceitos 

por mais tempo, sem se submeter ao processo de 

“decoreba”, além de maior presença e participação dos 

alunos nas aulas de química. No entanto, no início deparou-

se com alguns alunos que mostraram certa resistência a essa 

nova metodologia, pois estavam acostumados a apenas 

copiar o conteúdo do quadro sem se preocupar em entender 

e relacionar com o cotidiano. Mas, a situação foi contornada 

mostrando a estes alunos a importância desta ciência e como 

ela contribui na melhoria da qualidade de vida e no dia-a-dia 

deste cidadão. Analisando os questionários, 62% dos alunos 

responderam de maneira correta sobre o conceito de Química 

e 22% não souberam responder. Dos 16 alunos, 50% 

responderam que apresentam dificuldade em assimilar o 

conteúdo de química com o cotidiano e 69% citaram que são 

ministradas aulas experimentais. Contudo, durante a 

observação das aulas do professor regente durante dois 

semestres, não foi presenciado aulas experimentais, apenas 

o uso de quadro branco e pincel. Segundo 69% dos alunos 

para melhorar as aulas de química é imprescindível a 

utilização de aulas práticas, enquanto que para 19%, a 

realização de visitas técnicas. A grande maioria dos alunos 

respondeu o questionário de forma bastante clara e 

explicativa, não dando simplesmente respostas diretas, 

evidenciando suas opiniões a respeito da experimentação. 

Através das observações em sala de aula e analisando os 

resultados pode-se perceber que os alunos se sentem mais 

motivados para entender os conteúdos de química, quanto se 

tem uso de aulas práticas e mais dinâmicas, possibilitando 

aos alunos uma maior interação entre eles e com o professor. 

Conclusões 

 Analisando os questionários, segundo os alunos, a 

experimentação pode melhorar a contextualização dos 

conteúdos de Química com o cotidiano, tornando a disciplina 

mais agradável e de fácil entendimento. Salientaram, 

também, que o interesse e a curiosidade aumentaram depois 

das aulas que envolveram experimentos e começaram a dar 

mais importância para esta ciência. Desta forma, é 

necessário preparar os professores de forma a perceberem a 

importância dessa “ferramenta pedagógica” na aprendizagem 

dos alunos. 
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Introdução 

A química se caracteriza por ser uma ciência experimental, 

entretanto, as aulas de química, principalmente no ensino 

médio continuam, na sua grande maioria, sendo apenas 

teóricas. Desta forma, segundo alguns autores, as aulas 

são maçantes e não incentivam a curiosidade dos alunos. 

Muitos professores alegam não usar a experimentação por 

não terem em suas escolas laboratórios de ciências, 

contudo, diversos autores apresentam alternativas para as 

aulas experimentais, através do uso de kits experimentais, 

não necessitando de laboratórios ou vidrarias muito 

requintadas. Este trabalho tem como objetivo apresentar 

um kit experimental de baixo custo para abordar os 

conteúdos de ácido e base, utilizando extrato de repolho 

roxo, que foi construído na disciplina de Química Analítica 

do mestrado profissional em Ensino de Ciências. 

Material e Métodos 

Para a construção do kit experimental, pesquisou-se quais 
materiais poderiam ser utilizados como indicadores 
alternativos ácido-base (Gonzatti, 2013), considerando a 
facilidade na sua aquisição. 
Em uma caixa de papelão resistente, colocaram-se copos 

descartáveis de 250 ml, que serviram como béqueres, 

para realizar as misturas dos reagentes alternativos com o 

indicador. O indicador ácido-base de repolho roxo foi 

obtido batendo-se algumas folhas de repolho roxo com 

água quente em um liquidificador, e após a mistura foi 

coada e colocada em um recipiente plástico. Este 

indicador deve ser feito algumas horas antes da aula. Os 

reagentes alternativos utilizados foram: água, sumo de 

limão, água sanitária, vinagre, sabão em pó diluído em 

água e bicarbonato de sódio diluído em água. 

O kit apresentava um manual demonstrando como 

proceder o experimento, explicando que em cada um dos 

copos deve-se adicionar 100 mL dos reagentes 

separadamente (sumo de limão, água sanitária, solução 

de sabão em pó, vinagre e solução de bicarbonato de 

sódio), em seguida, adicionar em cada copo 50mL de 

extrato de repolho roxo. 

Resultados e Discussão 

O kit experimental foi apresentado e avaliado durante a 

realização de atividades no dia do químico no ano de 

2013, no campus de Boa Vista da UERR, por alunos do 

ensino médio de quatro Escolas Estaduais da capital. Foi 

realizado um pequeno seminário para explicar o conteúdo  

de química abordado e as reações visualizadas em cada 

copo, a mudança de cor das soluções ao serem 

misturadas ao indicador alternativo, logo após o término da 

apresentação foram realizados comentários por parte dos 

alunos em relação à experimentação utilizando materiais 

alternativos.  

Após a realização da experimentação foi possível aplicar 

um questionário contendo 10 questões, sendo 2 abertas e 

8 fechadas, questões estas de cunho qualitativo, aplicadas 

a 16 alunos que assistiram a atividade, destes 16 alunos 9 

eram do 1º ano e 7 alunos do 3º ano do ensino médio. 

81% dos alunos responderam que gostaram do 

experimento e 19% consideraram regular; 68% relataram 

que aprenderam a diferenciar ácidos e bases utilizando 

materiais simples, encontrados em seu cotidiano, 27% 

relatam que após a realização do experimento foi possível 

enxergar a química no seu dia dia e 5% não responderam. 

Além disso, 94% consideraram o experimento 

apresentado importante, 87% afirmaram que gostam de 

aulas experimentais e 100% dos estudantes disseram que 

o experimento ajudou a entender o conteúdo teórico. E a 

resposta que nos chamou a atenção é que das quatro 

escolas que participaram do experimento, três possuem 

laboratórios de química.  

Conclusões 

A avaliação do kit foi realizada com propósito de conhecer 

o quanto pode ser importante a utilização de materiais 

alternativos e de baixo custo para a compreensão de 

conteúdos de química na escassez e na dificuldade de 

obtenção de reagentes considerados caros e de difícil 

obtenção. A aceitação por parte dos alunos abordados foi 

positiva, pois para alguns era uma experiência inédita, 

principalmente para os alunos do primeiro ano, isso se 

torna um resultado importante, pois cabe ao professor 

exploração dos diversos materiais alternativos que podem 

ser utilizados para o ensino de química, despertando, 

assim, no aluno o interesse pelos conteúdos e a 

preocupação em contextualizá-los em seu dia a dia. 
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Introdução 

O movimento indígena em Roraima tem revelado uma 
gama de lideres, de ambos os sexos, que tem lutado pela 
melhoria de vida no interior de suas comunidades, 
principalmente no que se refere à educação escolar, 
saúde, projetos sustentáveis etc. O processo de formação 
do(a) líder indígena nos chamou a atenção, quando da 
realização de uma pesquisa para dissertação de mestrado 
em educação, defendida em Agosto de 2011. Na ocasião 
tínhamos como objetivo geral analisar os processos sócio-
político-culturais implicados na construção de currículos 
diferenciados, no contexto das escolas indígenas de 
Roraima. Além de outras atividades, coletamos e 
analisamos dados sobre a trajetória e a participação do(a) 
líder indígena nesse processo, perpassando pelo processo 
formativo da pessoa enquanto líder.  A pesquisa de campo 
teve como base a comunidade indígena Anta II, na região 
do Taiano, em Alto Alegre, Roraima. 

Material e Métodos 

O caminho metodológico mais adequado escolhido para o 
estudo foi a pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico e 
documental, com pesquisa de campo. Inicialmente, realizei 
um reconhecimento e uma sondagem do contexto local, 
das pessoas que melhor poderiam contribuir com o 
estudo. A segunda etapa, de cunho bibliográfico, ocorreu 
quando precisei conhecer melhor o contexto indígena no 
Estado. Para isso, recorri a autores que desenvolveram ou 
desenvolvem pesquisas junto aos povos indígenas da 
região, dentre os quais se devem destacar os 
antropólogos Nadia Farage (1991), Paulo Santilli (2001), 
Carlos Alberto Marinho Cirino (2008), Maxim Repetto 
(2008) e o historiador Jaci Guilherme Vieira (2007). A 
terceira etapa da pesquisa ocorreu durante o primeiro 
semestre de 2010 quando retornei à comunidade Anta II e 
permaneci convivendo nela por um bom espaço de tempo, 
fato que me permitiu observar, conversar com lideranças, 
pais e professores da escola, além disso, foi utilizado um 
questionário orientador para realizar entrevistas.  

Resultados e Discussão 

A analise dos dados coletados nos permitiu identificar 
alguns estágios e espaços sociais que muito contribuem 
para a formação do(a) líder indígena. O primeiro estágio 
inicia-se ainda na infância e, nesse caso, além da escola, 
os mesmos acompanham os pais nas tarefas cotidianas. 
Quando os pais estão juntos, na rede ou sentados no 
barracão, em casa, as crianças estão presentes, 
brincando entre si, sempre atentos ao que os mais velhos 
fazem ou conversam, inclusive atentos aos assuntos 
tratados nas reuniões comunitárias, que se relacionam à 
vida cotidiana da comunidade e que são tratados no seio 
familiar. O segundo estágio inicia-se a partir da 
adolescência quando os mesmos participam das rodas de 
conversa em casa, expondo suas opiniões; nas reuniões 
comunitárias, desenvolvem atividades, como registro da 
reunião e, às vezes, são escolhidos para ajudar em 
serviço comunitário. Se os pais não podem participar de 

um serviço comunitário, manda o filho ou a filha em seu 
lugar. Ainda nesse período, porém um pouco mais 
maduro, é comum a presença desses jovens nas 
assembleias regionais e/ou estaduais onde participam 
ativamente dos trabalhos e debates desenvolvidos no 
decorrer do evento. Nesses eventos são tratados temas 
como sustentabilidade, meio ambiente, educação, saúde, 
direitos etc. temas que são essenciais no currículo de 
formação do líder indígena, O ultimo estágio ocorre 
quando chega à idade adulta, geralmente ao casar, inicia 
um processo de amadurecimento de sua liderança dentro 
da comunidade. Então, o mesmo pode assumir funções 
como: professor, vice-tuxaua, vaqueiro, capataz da 
fazenda comunitária, catequista, pajé, até chegar ao cargo 
de tuxaua, embora nem todos alcancem esse cargo. As 
mulheres, além de cuidar do lar, ainda ocupam cargos no 
clube de mães, na igreja, no conselho da escola, na 
organização regional das mulheres indígenas e, em alguns 
casos ocupam o cargo de tuxaua.  Essas são as fases que 
o índio precisa percorrer durante os vários anos de 
formação e aprimoramento de sua liderança, desde o seu 
nascimento até a sua morte. Quando adulto, passa a ter 
uma participação ativa no seio da comunidade, na sua 
região, no estado e, até, nacionalmente. 

Conclusões 

Ser líder indígena significa lutar pela melhoria de vida no 

interior de sua comunidade, principalmente no que se 

refere a educação escolar, saúde, projetos sustentáveis 

etc. A preparação para essa árdua tarefa ocorre no 

contexto familiar, no contato diário com os parentes mais 

próximos, perpassa o âmbito da comunidade e região 

onde, nas reuniões e assembleias, tem contato com suas 

lideranças e assim conhece e discute os temas e 

problemas relacionados a sua comunidade e sua região e, 

também, nas assembleias estaduais onde, este(a) líder 

em potencial, pode ter contato com os temas e problemas 

do estado e do País.   
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Introdução 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – (Lei nº 

9.394/1996) - define que o ensino médio é a última etapa 

da educação básica, também importante para a 

maturidade intelectual. Vigotski (1997) defende que é 

nesse período que se constitui a capacidade do 

pensamento conceitual. Partindo desse presuposto 

teórico, no decorrer do segundo bimestre durante o 

estágio de observação foi aplicado um projeto de 

intervenção a 30 alunos da turma 107, da Escola Estadual 

Ayrton Senna da Silva, localizada no centro de Boa 

Vista/RR. O objetivo do projeto foi reutilizar e reduzir o lixo 

que é produzido no cotidiano escolar, sugerindo aos 

alunos mudanças educacionais, ambientais através da 

construção de uma horta escolar, afim de, reforçar e 

enriquecer a merenda escolar. Ressalta-se que uma horta 

de materiais reciclados é uma alternativa barata e 

prazerosa, e é um dos caminhos para o combate à fome, a 

miséria, a obesidade e a desnutrição além de proporcionar 

o aumento da qualidade de vida à comunidade escolar. 

Material e Métodos 

No decorrer do segundo bimestre durante o estágio de 

observação foi aplicado um projeto de intervenção a 30 

alunos, com faixa etária entre 13 e 19 anos, da Escola 

Estadual Ayrton Senna da Silva, localizada no centro de 

Boa Vista/RR. O projeto abordava assuntos relacionados 

ao cotidiano tais como: poluição dos solos e seus 

impactos, água, clima, alimentação, desperdício, lixo e 

reutilização. Após discussão com os alunos e pesquisa 

bibliográfica, os mesmos construíram canteiros usando 

garrafas PET e outros materiais reutilizáveis, utilizando o 

horário oposto de suas aulas para construir a horta. O 

método proposto de análise desse estudo se baseia na 

teoria de conservação da massa proposta por Antoine 

Laurent Lavoisier (1743-1794): Na natureza nada se perde 

nada se cria tudo se transforma. 

Resultados e Discussão 

A possibilidade de tratar o meio ambiente como tema 

transversal, também através do espaço da horta ficou 

fortalecida em 1999 com a promulgação da lei n 9.795, 

que dispõe sobre a educação ambiental e institui a política 

nacional de educação ambiental. O projeto foi escolhido 

pelos alunos como forma de avaliação para o 

complemento da nota, com isso foi possível alcançar 

diversos pontos que estão incluídos no objetivo. Entre 

eles, os alunos aprenderam que os materiais que são 

jogados de forma inadequada no meio ambiente, 

prejudicam a qualidade da água, o solo devido ao tempo 

de degradação destes materiais e sua composição 

química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Essa pesquisa contribuiu na merenda escolar e fez parte 

da ll Mostra de iniciação cientifica que ocorreu na escola 

na referida escola realizada no dia 29 de setembro de 

2012. Dos 30 alunos participantes, seis representaram a 

turma na exposição e os alunos, professores e visitantes 

que visitaram o projeto - aprenderam a importância de 

uma horta suspensa em qualquer ambiente, na vida do ser 

humano e do planeta. Além disso, esse projeto foi 

selecionado para ser apresentado na XX Feira Estadual de 

Ciências de Roraima, estimulando ainda mais os alunos 

participantes no processo de aquisição do conhecimento. 
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Introdução 

Neste trabalho serão abordadas de modo claro e objetivo 
as metodologias utilizadas no processo de ensino e 
aprendizagem de filosofia e a importância de conciliar a 
“filosofia” e o “filosofar”, como duas fases inseparáveis e 
fundamentais para que a aprendizagem de conteúdos ou 
habilidades possa ser considerada filosófica, com base no 
livro: Uma introdução ao ensino de filosofia, de Guillermo 
Obiols.  

Material e Métodos 

Trabalho realizado essencialmente por meio de pesquisa 

bibliográfica e discussão do tema. O material coletado 

para as leituras é parte dos conteúdos propostos para o 

grupo de estudos sobre “Introdução ao Ensino de 

Filosofia” organizado pelo projeto 

PIBID/FILOSOFIA/UERR.  

Resultados e Discussão 

A discussão que norteia os desafios para o Ensino de 

Filosofia gira em torno das metodologias de ensino, 

porém, a relação entre a filosofia e seu ensino é bastante 

conflituosa. Com efeito, já desde Sócrates, uma longa 

tradição enfatiza a estreita ligação entre a filosofia e seu 

ensino. Aprender filosofia pode ser entendido como 

aprender conteúdos filosóficos como, por exemplo, 

analisar criticamente conceitos filosóficos, métodos 

filosóficos, teorias filosóficas, desenvolvimentos históricos 

da filosofia etc. Aprender a filosofar remete a apreender 

conteúdos procedimentais e atitudinais filosóficos ou 

desenvolver procedimentos e atitudes filosóficas, ou seja, 

aprender a filosofar é aprender a praticar métodos 

filosóficos, hábitos, disposições e valores, é aprender a ler 

filosofia criticamente, descobrir pressupostos, reconstruir 

argumentos e confrontar teses filosóficas, é emitir um juízo 

próprio fundamental sobre essas questões, além de 

desenvolver atitudes de tolerância e de discussão racional 

de ideias filosóficas. A partir do momento em que 

percebemos que o papel do professor não é o de apenas 

ser um simples instrutor, podemos dizer que o professor 

também é um filósofo, visto que não se pode ensinar 

filosofia sem antes ter aprendido a filosofar. Portanto, a 

filosofia não é produzida numa parte e transmitida em 

outra, visto que ela é sempre produzida e ensinada ao 

mesmo tempo, enfim, há uma ruptura do dualismo entre o 

ensino de filosofia e a prática filosófica. Diante destes 

pressupostos podemos entender como se aplica diferentes 

metodologias no processo de ensino e aprendizagem 

filosófica em suas diferentes etapas, a partir de uma base 

para o modelo formal geral, proposto pelo autor desta 

obra. No primeiro momento, trata-se de motivar e colocar 

os problemas que serão objetos de consideração, é o 

momento em que o professor tem a inteira 

responsabilidade de colocar um problema como proposta 

de trabalho que deve incluir as atividades necessárias, 

para que os alunos façam deste problema um objeto de 

tratamento, é o momento em que o professor deve motivá-

los e provocar perplexidade, despertando o interesse dos 

mesmos, diante das questões filosóficas. No segundo 

momento, será a busca de soluções para os problemas, 

analisando textos filosóficos, recorrendo à história da 

filosofia e fazendo discussões. Este é o momento do 

desenvolvimento que corresponde à necessária abstração 

filosófica. O professor poderá propor atividades de análise 

e compreender seu marco conceitual, valorizando seus 

argumentos. Nesta etapa, o professor poderá selecionar 

leituras que farão com que os estudantes possam expor 

sobre os problemas que julgam pertinentes, propor guias 

de estudos, orientar, corrigir, e, por fim, discutir esses 

argumentos e estabelecer relações para então buscar 

respostas as suas dúvidas. O terceiro momento será o 

encerramento, a etapa em que se volta ao concreto, é o 

momento da síntese e da avaliação das aprendizagens. 

Vale a pena esclarecer que estes três momentos não 

deveriam ser radicalmente separados, mas sim de 

compreender que são três momentos de um processo 

continuo. 

Conclusões   

Esse modelo formal geral apresentado é considerado 

compatível com qualquer posição filosófica, e é descrito 

como “um chão sólido” com raízes na filosofia e em 

algumas ideias e teorias pedagógicas contemporâneas 

para pensar o ensino da filosofia. Assim, definimos o 

ensino de filosofia como um processo que se propõe a 

aprendizagem filosófica em um determinado contexto. 
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Introdução 

A realidade do ensino nas escolas indígenas não é 
diferente das demais escolas em todo Estado de Roraima, 
baseado no livro didático e cópia do assunto no quadro 
negro. A falta de material didático voltado principalmente à 
realidade indígena compromete e muito o aprendizado do 
aluno, desmotiva-o a aprender ciências. Neste sentido, o 
resgate de costumes, tradições e também das línguas 
maternas nas comunidades indígenas reforça a nossa 
idéia de inserir o cotidiano do aluno nas atividades 
escolares. Despertando, assim, a curiosidade dos mesmos 
sobre as atividades do cotidiano, motivando-os a buscar 
informações. As profundas transformações que a química 
operou/opera/operará na sociedade também precisa ser 
levadas para a sala de aula (CHASSOT, 2004, p.41) 

 Este trabalho teve como objetivo diagnosticar a 
realidade do ensino de química na Escola Estadual 
Indígena Olegário Mariano, na comunidade do Pium, no 
município de Bonfim.  

Material e Métodos 

Para obtenção dos dados aplicou-se um questionário 
contendo 13 questões, 8 fechadas e 5 abertas, voltadas a 
realidade do ensino e principalmente para realidade da 
escola, a metodologia adotada pelo professor em suas 
aulas, quais materiais são utilizados e os conhecimento 
adquirido na própria comunidade. O questionário foi 
aplicado a 25 alunos, sendo 8 do 1° ano, 10 do 2º ano e 7 
do 3° ano do ensino médio da Escola Estadual Indígena 
Olegário Mariano. 

Resultados e Discussão 

Dentre as respostas das questões objetivas, 63% dos 
alunos do 1° ano, 30% do 2° ano e 0% do 3° ano 
consideram que as aulas de química são ótimas, enquanto 
que, 13% dos alunos do 1° ano, 10% do 2° ano e 14% do 
3° ano consideram as aulas ruins. 
Em relação às aulas de química, 75% dos alunos do 1° 
ano, 60% do 2° ano e 71% do 3° ano afirmaram que as 
aulas são apenas teóricas e 13% dos alunos do 1° ano, 
20% do 2° ano e 14% do 3° ano afirmaram que as aulas 
são teóricas e sem relação com o cotidiano. 
Sobre a realização de atividades experimentais no ensino 
de química 50% dos alunos do 1° ano, 50% do 2° ano e 
71% do 3° ano afirmam que não são realizadas atividades 
experimentais e 13% dos alunos do 1°, 40% do 2° e 14% 
do 3° ano afirmam que são realizadas regularmente. 
Na correlação do conteúdo teórico com as atividades 
experimentais 25% dos alunos do 1° ano, 20% do 2° e  
29% do 3° ano afirmam que as aulas são correlacionadas 
com o conteúdo teórico e 63% dos alunos do 1° ano, 60% 
do 2°e 29% do 3° ano afirmam que às vezes são 
correlacionados com o conteúdo teórico. Ao serem  
 

 
 
questionados se a atividade experimental proposta pelo 
professor regente ajuda na compreensão do conteúdo 
teórico, 75% dos alunos do 1° ano, 60% do 2° e 57% do 3° 
ano responderam que sim, ajudaram na compreensão dos 
conteúdos e 25% dos alunos do 1° ano, 40% do 2° e 43% 
do 3° ano responderam que não. 
Quando questionado se os próprios alunos realizavam as 
atividades experimentais ou apenas observavam a 
demonstração do professor, 0% dos alunos do 1° ano, 
10% do 2° e 29% do 3° ano responderam que realizam e 
100% dos alunos do 1° ano, 90% do 2° e 71% do 3° ano 
responderam que apenas observam. 
Em relação à metodologia do professor em sala de aula, 
88% dos alunos do 1% ano, 80% do 2° ano e 71% do 3° 
ano responderam que a metodologia adotada pelo 
professor ajuda em seu aprendizado e 12% dos alunos do 
1° ano, 20% do 2° e 29% do 3° ano responderam que a 
metodologia não ajuda no aprendizado e sobre a química 
esta associada ao seu cotidiano, 75% dos alunos do 1° 
ano, 100% do 2° ano e 86% do 3° ano responderam que 
sim e 25% dos alunos do 1° ano, 0% do 2° ano e 14% do 
3° ano responderam que não esta associada com o 
cotidiano. 

Conclusões 

A partir da analise do diagnóstico, foi possível observar 
que há uma grande dificuldade por parte dos alunos 
quando se trata de conteúdos de química, pois nota-se 
inúmeras contradições nas respostas no questionário e a 
partir disso é possível traçar metas partindo da 
contextualização do conhecimento local com os conteúdos 
teóricos de química que possam ser abordados na sala de 
aula. O professor precisa considerar todos esses fatores, 
os problemas a serem geridos no ambiente educacional e 
encontrar pontos de contato entre o conteúdo a ser 
ministrado e os conhecimentos atuais do aluno 
(CLEMENTINA, 2011, p. 25). Assim estaremos inserindo o 
cotidiano do aluno, voltado a aquela localidade e com essa 
valorização do saber local possamos desperta o interesse 
no aprendizado no aluno. 
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Introdução 

Os herbários, MIRR, mantido pelo Instituto de Amparo à 

Ciência, Tecnologia e Inovação de Roraima e, UFRR, da 

Universidade Federal de Roraima, se apresentam como os 

únicos herbários do Estado reconhecidos em nível 

nacional pela Rede Brasileira de Herbários, e 

internacional, pelo Index Herbariorum do Jardim Botânico 

de Nova York. Seus acervos compreendem 11 mil e 4mil 

exsicatas, respectivamente, prestando uma importante 

colaboração para a comunidade científica por meio de 

pesquisas auxiliando na identificação correta das 

espécies, ponto fundamental para o sucesso do manejo da 

biodiversidade. A Tribo Cecropieae (Urticaceae) encontra-

se distribuída desde o México até a Argentina, estando 

principalmente presente na região Amazônica. Trata-se de 

espécies pioneiras bastante comuns no processo de 

regeneração das florestas, destacando-se em áreas de 

grandes altitudes e clareiras, tanto na forma arbórea como 

hemiepífitas (GONÇALVES et al. 2007; GAGLIOTI, 2010). 

A representação da Tribo Cecropieae nos acervos dos 

herbários MIRR e UFRR foi realizada para fundamentar a 

ocorrência, a distribuição e o tipo de vegetação em que 

ocorrem no Estado de Roraima. 

Material e Métodos 

Todas as exsicatas dos acervos da Tribo Cecropieae 

tiveram suas etiquetas verificadas e anotadas. Foi 

preparada uma lista em ordem alfabética das amostras 

observadas contendo as informações do local e do 

ambiente em que foram realizadas as coletas. 

Resultados e Discussão 

Ao todo foram verificadas 22 exsicatas, sendo quatro no 

herbário UFRR e 18 no herbário MIRR. A maioria das 

exsicatas estava determinada no nível de gênero, destas, 

muitas coletas são antigas e não apresentam material 

fértil, como flores e frutos. A maioria das exsicatas não 

informou o tipo de vegetação bem como o local exato da 

coleta. Uma delas não apresentou a data da coleta. A 

espécie registrada para o gênero Coussapoa foi 

Coussapoa villosa Poepp. & Endl., e duas amostras sem 

identificação específica. Para o gênero Cecropia foram C. 

glaziovii Snethl, C. scyadophylla Mart., C. ficifolia Snethl., 

C. latiloba Miq., C. peltata L. e C. cf. palmata Willd., e seis 

amostras sem identificação específica. As maiores 

representatividades foram registradas na Estação 

Ecológica de Maracá (11 coletas), Parque Nacional do 

Viruá (ambiente de mata ciliar; 2 coletas), a BR-174 (sem 

determinação do local exato; 2 coletas), rio Mucajaí e 

afluente (mata ciliar ; 2 coletas), no rio Branco (mata ciliar, 

1 coleta), no reservatório Jatapu (1 coleta), no município 

do Cantá (sem local determinado; 1 coleta), no Lago  

 

Passarão em Boa Vista (1 coleta), e na comunidade 

indígena Maiongong no alto rio Uraricoera (1 coleta). Por 

outro lado, várias coletas são atribuídas ao Estado de 

Roraima, mas estão distribuídas em diferentes herbários 

do Brasil e do exterior (LISTA DE ESPÉCIES DA FLORA 

DO BRASIL, 2014). 

Conclusões 

Por caracterizar-se como um grupo bem representado na 

paisagem Amazônica, e por configurar como espécies 

bioindicadoras de ambientes antropizados esperava-se 

encontrar um número maior de amostras nos herbários. 

Em consonância, o acervo reduzido da tribo Cecropieae 

reflete a falta de conhecimento dessas espécies e seus 

aspectos biológicos, como também a carência na 

formação de taxonomistas especialistas na Família. É 

importante a intensificação de pesquisas e coletas para o 

enriquecimento dos acervos e conhecimento sobre este 

grupo, aliado ao mapeamento dessas espécies no campo 

e consequentemente a criação de propostas de 

conservação. 
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Material e Métodos 

A utilização de jogos no ensino médio é uma prática que 

não costuma ser adotada pela maioria dos professores, 

seja por falta de recursos, tempo, ou por colaboração até 

mesmo dos discentes. Segundo Cigagna et.al (2011) O 

processo de elaboração e construção de materiais 

didáticos pedagógicos, é  trabalhoso e requer certo tempo. 

A escolha dos materiais mais adequados e a relação com 

os conteúdos disciplinares requerem uma pesquisa 

bibliográfica e um longo processo de confecção, o que 

dificulta sua construção pelos professores.  Entretanto, 

diante de algumas dificuldades que podem ser observadas 

no âmbito educacional, nota-se uma necessidade de criar, 

produzir e inovar novos meios de ensino que ajudem no 

processo de melhoria do aprendizado. 

Material e Métodos 

A pesquisa teve como base de estudo, uma turma de 
terceiro ano composta 24 alunos na faixa etária de 15 a 16 
anos. Assim o presente projeto de pesquisa foi realizado 
paralelamente em duas etapas que corresponde os 
seguintes critérios: Na primeira etapa foram realizadas 
pesquisas bibliográficas, artigos, revistas, livros, entre 
outras fontes. A segunda etapa foi baseada em pré-testes 
e pós-teste com os alunos. 
O jogo consiste na identificação e possibilidades de 
transfusão sanguínea em seres humanos. Composto por 
bonecos feitos de isopor, e peças de E.V.A que 
representaram as hemácias e anticorpos do sangue. 
Através de situações/problema os alunos descobriram qual 
o tipo de sangue e anticorpos presentes nos bonecos e as 
possíveis transfusões que poderiam ocorrer entre os 
grupos sanguíneos.  

       

Resultados e Discussão 

Verificou se uma grande variação nos números 

apresentados antes e depois da aplicação do jogo, neste 

sentido, analisando de maneira geral as variações das 

respostas obtidas tanto no pré como pós-teste dos alunos, 

a média ficou entre 30% chegando até os 45% em alguns 

momentos, ou seja, é um percentual considerável e que 

mostra a evolução dos alunos quando aplicado o jogo 

didático.  Em todos os casos houve o aumento no número 

de resposta dos alunos, o que mostra que o jogo ajudou 

no processo de ensino aprendizagem desse tipo de 

conteúdo trabalhado na biologia. 

 

 

 

 

TABELA: Comparativo pré e pós-jogo.  

Pré-Teste 

1º O que é 

Sistema ABO? 

2º O que é 

Aglutinogênio? 

3º O que é 

Aglutinina? 

Nº de 

Alunos 
% 

Nº de 

Alunos 

% Nº de 

Alunos 

% 

24 100 24 100 24 100 

Responderam 13 54 19 79,2 18 75 

Não 

Responderam 
11 46 5 20,8 6 25 

Responderam 

Correto 
8 61,5 11 57,9 12 66,7 

Responderam 

Incorreto 
5 38,5 8 42,1 6 33,3 

Pós-Teste 

1º O que é 

Sistema ABO? 

2º O que é 

Aglutinogênio? 

3º O que é 

Aglutinina? 

Nº de 

Alunos 
% 

Nº de 

Alunos 
% 

Nº de 

Alunos 
% 

24 100 24 100 24 100 

Responderam 24 100 22 91,7 22 91,7 

Não 

Responderam 
0 0 2 8,3 2 8,3 

Responderam 

Correto 
21 87,5 20 90 19 86,4 

Responderam 

Incorreto 
3 12,5 2 10 3 13,6 

Conclusões 

O jogo elaborado e utilizado em sala de aula constituiu 
uma importante estratégia metodológica, prova disso foi o 
resultado dos pré-testes realizados nesta pesquisa com 
um número baixo de resposta dos alunos, que aumentou 
significadamente após a utilização do jogo proposto.  
Percebeu-se que o jogo foi facilmente aceito e aprovado 
pelos alunos, que segundo eles “é uma forma de aprender 
brincando”. Através da prática da pesquisa pode-se 
observar a influência que o jogo tem na aprendizagem. Os 
alunos conseguiram esclarecer as dúvidas que tinham dos 
conteúdos que foram abordados na sala de aula com a 
utilização do jogo. 
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Introdução 

Dentre as modalidades coletivas praticadas no Brasil, o 
Futsal vem ganhando destaque e popularidade nas últimas 
décadas. Alterações evidentes na dinâmica do jogo podem 
ser observadas nos últimos 20 anos, em virtude da 
mudança nas regras e da consequente evolução tática, 
principalmente na movimentação dos jogadores em 
quadra. No entanto, ainda são escassos na literatura os 
estudos que relacionam o desenvolvimento das 
capacidades motoras ao sistema de periodização aplicado. 
Dessa maneira, este estudo teve como objetivo verificar o 
efeito do modelo de cargas concentradas sobre a força 
explosiva e força rápida de jovens jogadores de futsal, 
durante a etapa básica de treinamento.  

Material e Métodos 

Participaram do estudo 13 jogadores de futsal (16,5±2 
anos, 168±7 cm, 61,1± 9,5 kg), da categoria sub-17, 
pertencentes a uma escola de ensino médio da cidade de 
Boa Vista/RR, sendo todos jogadores de linha, que foram 
avaliados durante a etapa básica de preparação para a 
disputa da fase estadual dos Jogos Escolares da 
Juventude. Este estudo foi aprovado pelo CEP/UNIMEP 
sob o protocolo 070/13. Os responsáveis pelos atletas 
assinaram termo de consentimento para participar da 
pesquisa. Optou-se no presente estudo por utilizar a 
metodologia de treinamento de cargas concentradas 
proposto por Verkhoshansky (1990). Foram realizadas 32 
sessões de treinamento e duas sessões de avaliações ao 
longo da etapa básica de preparação. As sessões de 
treinamento eram realizadas no período noturno, três 
vezes por semana com duração média de 90 minutos. Não 
houve disputa de jogos oficiais ou amistosos pela equipe 
nesse período. Os atletas foram avaliados em dois 
momentos, sendo a primeira avaliação realizada antes do 
início dos treinamentos e a segunda após a aplicação do 
bloco de cargas concentradas. Para avaliar a força dos 
atletas foram utilizados os testes de salto horizontal (força 
explosiva) e salto sêxtuplo (força rápida). Utilizou-se a 
estatística descritiva (média e desvio padrão), adotando 
um p < 0,05. 

Resultados e Discussão 

Os resultados do presente estudo apresentados na tabela 

1, apontaram diferenças significativas pré e pós apenas 

para a força explosiva, não sendo verificadas diferenças 

para a força rápida após o período de aplicação das 

cargas concentradas. 

 

 

Tabela 1 – Valores de média e desvio padrão (DP) dos 

testes de controle pré e pós etapa básica de treinamento. 

 

Testes 

 

Avaliação Pré 

 

Avaliação Pós 

 

Força explosiva 

 

216,3 ± 10,67 

 

228,0* ± 10,85 

 

Força rápida 

 

13,71 ± 1,01 

 

13,82 ± 1,03 

* p < 0,05 

 

Valores significativos em nosso estudo foram encontrados 

apenas para a força explosiva de membros inferiores, bem 

parecidos aos encontrados também por Toledo (2000) e 

Moreira et al. (2004) que utilizaram cargas concentradas 

no futebol e no basquete respectivamente, relatando 

aumentos estatisticamente significantes para a força 

explosiva. Segundo esses autores o ganho deveu-se a 

uma adaptação das possibilidades motoras dos atletas, 

conseguidas sobretudo, pela modificação do estado 

funcional e pela melhora da coordenação inter e 

intramuscular. Em relação à força rápida, medida por meio 

do teste de salto sêxtuplo, não encontramos ganhos de 

performance muito provavelmente, pela relação entre a 

força e a velocidade, que não foi desenvolvida durante 

esse bloco de treinamentos.  

Conclusões 

Considerando que o objetivo do nosso estudo foi verificar o 

efeito da aplicação do bloco de cargas concentradas na 

força dos jovens atletas de futsal, pode-se concluir que o 

treinamento gerou acréscimo na força explosiva e 

manteve os níveis de força rápida, sendo o programa de 

treinamento periodizado eficiente para o que foi proposto. 
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Introdução 

Plantas vasculares apresentam várias estratégias para 

minimizar os efeitos negativos promovidos pela deficiência 

hídrica, com alterações morfológicas, como aumento no 

tamanho de raízes e redução da área foliar, os 

mecanismos fisiológicos, como fechamento estomático e 

diminuição da transpiração e fotossíntese, processos 

bioquímicos como ajustamento osmótico caracterizada por 

acúmulo de solutos orgânicos utilizados para manter o 

turgor celular, e o processo de maturação, o que é a 

quebra de proteínas para formar outros compostos 

nitrogenados. O objetivo do estudo foi avaliar as alterações 

na atividade da glutamina sintetase, aminoácidos solúveis 

totais e proteínas solúveis totais das plantas de Vigna 

unguiculata produzida por deficiência hídrica e reidratação.  

Material e Métodos 

O estudo foi realizado no Laboratório de Metabolismo e 

Estresse Vegetal da Universidade Federal Rural da 

Amazônia, Pará, Brasil. As plantas foram cultivadas em 

estufa por um período de 40 dias. As sementes de Vigna 

unguiculata utilizada neste estudo foram da cultivar Vita 7 

obtidas da Estação Experimental da UFRA. O 

delineamento experimental utilizado foi inteiramente 

casualizado em esquema fatorial, com duas condições 

hídricas (controle e stress), combinada com sete períodos 

de avaliação (0, 1, 2, 3 e 4 dias sob déficit hídrico, seguido 

dos dias dia 5 e 6 em reidratação. Os tratamentos 

(controle e estresse) foram regadas com solução nutritiva 

de Hoagland e Arnon (1950). Todas as plantas foram 

cultivadas até o dia 28 e, posteriormente, as plantas sob o 

tratamento do estresse foram submetidas a 4 dias 

consecutivos sem solução nutritiva, e após este período, 

reidratados com água destilada, durante 2 dias. Neste 

estudo foram determinados a atividade da glutamina 

sintetase, aminoácidos solúveis totais e proteínas solúveis 

totais de acordo com Kamachi et al. (1990). Os dados 

foram submetidos à análise de variância e quando 

ocorreram diferenças significativas foi aplicado o teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

 

Resultados e Discussão 

A atividade da glutamina sintetase foi afetada pela 
deficiência de água aplicada, e dois dias de estresse foram 
suficientes para provocar um aumento significativo. Além 
disso, o valor máximo foi de 115 g mol-

1
 GGH FM no dia 4, 

sob estresse hídrico. A reidratação promoveu uma 
diminuição na atividade da glutamina sintetase, bem como 
o sexto dia apresentando atividades estatisticamente 
iguais nos tratamentos controle e estresse. Os 

aminoácidos foram rapidamente modificados, em que o 
tratamento induziu ao estresse apresentaram um aumento 
significativo no dia 1. Os tratamentos sob deficiência 
hídrica apresentaram os valores de 62, 107, 110, 123, 138, 
62 e 56 mmol g MS-

1 
no 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dias, 

respectivamente. Considerando que as plantas do 
tratamento controle apresentaram quantidade de 
aminoácidos que oscila entre 65 e 60 mmol g-

1
 de MS. A 

deficiência hídrica induziu mudanças progressivas nos 
níveis de proteínas, onde no terceiro, quarto, quinto e 
sexto dias reduções significativas foram observadas em 
10, 35, 63 e 56%, respectivamente, quando comparados 
os tratamentos de estresse com o controle.  

Conclusões 

As plantas de Vigna unguiculata apresentam redução 
progressiva nas proteínas totais e um aumento na 
atividade da glutamina sintetase e aminoácidos solúveis 
totais durante a deficiência de água. Além disso, com 
reidratação ocorreu recuperação em glutamina sintetase e 
aminoácidos solúveis totais.  

Agradecimentos 

A UFRA pela realização do trabalho e ao CNPq pela bolsa 

concedida. 

 

____________________ 

HOAGLAND, D.R.; ARNON, D.I. The waiter-culture method for growing 

plants without soil. Circular. California Agriculture Experimental Station 

Berkeley, n.347, 1950. 

KAMACHI Y, OGAWA E, ASANO M, ISHIDA S, MURAKAMI Y, SATAKE 

M, ITO Y, SHIGESADA K. Purification of a mouse nuclear factor that binds to 

both the A and B cores of the polyomavirus enhancer. J Virol. 1990 

Oct;64(10):4808–4819. 

 
 



 

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

 

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

Amazônia: ocupação e a ingovernabilidade na região de fronteira 

LIMA NASCIMENTO, Francisleile
1
, BARBOZA BEZERRA, Josinaldo

2 

1 - * Licenciada em Geografia pela UERR, Graduanda em Bacharelado no Curso de Geografia da UFRR, E-mail: leile_lima@hotmail.com 
2 - * Prof. MSc. Do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Roraima - UERR. E-mail: barbozab@hotmail.com 

 

Palavras-Chave: Ocupação, Amazônia, Fronteira, Governabilidade.   
 

Introdução 

A Amazônia é caracterizada pela diversidade biológica e 
cultural, decorrentes dos aspectos naturais e das 
peculiaridades antrópicas. A ocupação da Amazônia é 
anterior à chegada dos colonizadores europeus no século 
XVI, pois muito antes a região já era ocupada por 
diferentes comunidades primitivas. Algumas cooperavam 
entre si, enquanto outras viviam em guerras permanentes. 
A chegada dos novos ocupantes e as sucessivas ações 
governamentais que se sucederam ao longo da história da 
região têm desencadeado a ingovernabilidade das 
fronteiras internas da Amazônia e gerado conflitos e 
injustiças sociais. Essa realidade submete as 
comunidades locais aos interesses e à especulação dos 
grandes pecuaristas e grupos empresarias que veem a 
população de baixa renda apenas como mecanismo de 
abastecimento de mão de obra barata, quiçá escrava. 
Desta forma, o presente ensaio tem como objetivo analisar 
a ocupação econômica da Amazônia e a ingovernabilidade 
na região de fronteira, tendo em vista os inúmeros conflitos 
internos, sem que haja presença efetiva do Estado. Este 
artigo está fundamentado na revisão da literatura, com fins 
de embasar os posicionamentos adotados sem pretensão 
de apresentar verdades prontas e acabadas, mas na 
busca de despertar para a necessidade de se repensar a 
governabilidade na Amazônia, levando em consideração 
os grupos minoritários. Dentre os resultados é possível 
destacar a ausência do Estado em diversas fronteiras 
internas na Amazônia, deixando as comunidades locais à 
mercê das forças privadas, onde impera a lei do mais 
forte. 

Materiais e Métodos 

Este artigo está fundamentado na revisão da literatura, 
com fins de embasar os posicionamentos adotados sem 
pretensão de apresentar verdades prontas e acabadas, 
mas na busca de despertar para a necessidade de se 
repensar a governabilidade na Amazônia, levando em 
consideração os grupos minoritários.  

Resultados e Discussão 

O processo histórico e geográfico de formação do espaço 
amazônico tem sido desde os primórdios da ocupação, 
marcado por diferentes conflitos de ordem cultural, ética, 
política e econômica. E a partir da segunda metade do 
século XX surgiram novas variantes de natureza 
ambiental. Ao pensar o espaço amazônico na ótica dos 
grupos não tradicionais, não se pode perder de vista que 
este é essencialmente fruto da construção do pensamento 
capitalista de produção, apesar de existir na região relação 
de trabalho que antecede o surgimento do próprio sistema 
econômico fundamentado no trabalho assalariado. São 
inúmeros registros de trabalho escravo na região, além da 
presença de casos fundamentados puramente na relação 
de produção do sistema feudal, em que o produtor usa a 
terra do proprietário e lhe destina parte da produção. A 
participação capitalista de produção na Amazônia foi 

intensificada a partir da segunda metade do século XX, em 
especial, com a chegada dos militares ao poder. Os 
Governos Militares fundamentados no lema “integrar para 
não entregar” promoveram uma verdadeira corrida de 
pequenos agricultores e de empresas agropecuárias e 
agras minerais para a região, estimulados pela abertura de 
rodovias, distribuição de colônias agrícolas, financiamento 
e incentivos fiscais, estes destinados a atrair os grupos 
capitalistas empresarias, independentes dos interesses 
das comunidades locais. A falta de políticas públicas 
capazes de contemplar as demandas dos povos 
tradicionais que habitam a região, associada aos 
privilégios e benefícios concedidos à classe política e aos 
grupos empresarias, constitui-se nas principais causas da 
ingovernância nas fronteiras internas da Amazônia, em 
que a presença do Estado tem sido tão prejudicial às 
comunidades internas quanto à ausência. A ingovernância 
no espaço interno da região torna as comunidades locais 
ainda mais vulneráveis às ações criminosas. 
Vulnerabilidade que aumenta na proporção da capacidade 
de resistência dessas comunidades frente ao processo de 
expropriação desencadeado pelo avanço do latifúndio e da 
grilagem que tanto caracteriza a estrutura fundiária dos 
ambientes de fronteiras na Amazônia. Por outro lado, a 
presença do Estado dificilmente se destina a atender os 
interesses das populações locais, ao contrário, ocorre 
através da construção de rodovias, hidrelétricas e extração 
mineral que em nada tem a ver com as necessidades 
socioculturais dos grupos indígenas, dos ribeiros e 
pequenos agricultores. Dentre os resultados é possível 
destacar a ausência do Estado em diversas fronteiras 
internas na Amazônia, deixando as comunidades locais à 
mercê das forças privadas, onde impera a lei do mais 
forte. 

Conclusões 

Nesta compreensão, o grande desafio no contexto do 
espaço amazônico é compatibilizar as políticas públicas e 
a necessidade de desenvolvimento econômico com as 
limitações ambientais e os interesses das comunidades 
locais, considerando a diversidade étnica, cultural, 
econômica, política e social que caracteriza a região. Por 
fim, o atendimento às necessidades locais da Amazônia 
por parte das políticas públicas dependerá da capacidade 
de articulação política e mobilização social ente os 
diferentes povos que habitam os espaços de fronteiras, 
estejam eles dominados pelas forças capitalistas ou pelos 
sistemas tradicionais de convívio com a natureza. 
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Palavras Chave: Análise de DNA, Epidendrum, Serra do Tepequém. 

Introdução 

Orchidaceae é uma das maiores famílias dentre as 

Fanerógamas possuindo cerca de 30.000 espécies de 

distribuição Neotropical. A Flora do Brasil estima que 

ocorram 780 espécies de orquídeas na região Norte do 

Brasil e 252 espécies em Roraima, das quais 70 são 

endêmicas. Atualmente, estudos de identificação e 

caracterização da diversidade genética de plantas, intra e 

interpopulacionais, filogenia e filogeografia estão 

associados a técnicas de biologia molecular. Para estes 

estudos é primordial o isolamento e a purificação de 

quantidades suficientes de DNA de boa qualidade. Em 

geral, o método de extração de DNA mais utilizado é 

baseado no uso de CTAB (brometo de cetiltrimetilamônio) 

padrão, ou CTAB com algumas modificações. 

Considerando as inúmeras metodologias disponíveis para 

extração de DNA em vegetais na literatura e a 

peculiaridade das amostras, o objetivo deste estudo foi 

comparar a eficiência entre os dois protocolos mais 

utilizados para a extração de DNA em Epidendrum 

ibaguense Kunth (Orchidaceae). 

Material e Métodos 

O material foliar de E. ibaguense foi coletado em janeiro 

de 2014 em populações naturais na Serra do Tepequém, 

município de Amajarí – RR. No Laboratório de Biologia 

Molecular, da Embrapa – RR, foram realizadas extrações 

de DNA a partir dos protocolos de Doyle & Doyle (1990, 

adaptado) e de Zambrano et al. (2002). 

As diferenças entre os protocolos estão basicamente no 

tampão de extração CTAB; (1) onde o método Doyle & 

Doyle (1990, adaptado) utiliza o dobro da concentração de 

NaCl (cloreto de sódio) e EDTA (ácido etilenodiamino 

tetra-acético). Este tampão possui também PVP 

(polivinilpirrolidona) e sarcosil (substituído por nós por 

tween 80) na sua composição; (2) Embora a concentração 

não apresente alteração significativa, Zambrano et al. 

(2002), adiciona separadamente o β-mercaptoetanol 

durante o processo de extração de DNA. Já no protocolo 

anterior o β-mercaptoetanol é um componente do tampão 

CTAB. Finalmente, o CH3COOK (acetato de potássio) 3M, 

pH 4,8 é utilizado apenas no protocolo de Zambrano et al. 

(2002). 

Foram aplicados em minigel de agarose (0,8%) 8 µL das 

amostras do DNAtotal extraído a partir dos dois protocolos e 

2 µL de loading buffer. As condições da corrida do gel 

foram: 100 V durante 60 minutos, em tampão TAE (0,001  

mol/L EDTA pH 8,0; 0,04 mol/L TRIS pH 8,0; 0,02 mol/L 

ácido acético). 

Resultados e Discussão 

A análise do DNAtotal genômico das amostras de 

E.ibaguense, em gel de agarose  0,8%, corrobora com a 

assertiva  que o protocolo de Zambrano et al. (2002) foi 

mais eficiente no processo de extração de DNA deste 

material, tanto do ponto de vista quantitativo como 

qualitativo. Na Figura 1 observamos as mesmas amostras 

processadas em acordo com o método Doyle & Doyle 

(1990, adaptado), onde identificamos claramente um 

rastro de desnaturação do DNA nas canaletas A1 e A2. 

Entretanto, nas canaletas B1, B2 e B3, o material 

processado pelo método de Zambrano et al. (2002) 

apresenta-se como bandas bem definidas e com 

densidade muito superior àquelas da série A observadas 

no mesmo gel.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A- Doyle & Doyle (1990, adaptado); B- Zambrano et al. (2002). 

Conclusões 

A eficiência quantitativa e qualitativa na extração de DNA 

em Epidendrum ibaguense é muito superior quando 

realizada pelo método de Zambrano et al. (2002), devido à 

algumas das propriedades características deste material, 

tais como alta viscosidade e mucosidade. 
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Palavras Chave: Politica Pública, Educação Ambiental, Avanços, Desafios.  

Introdução 

A politica pública de Educação Ambiental – EA, do estado 

de Roraima é estabelecida na LEI Nº 445 de 07 de junho 

de 2004 e revisada ao longo de 2011 e 2012, adquiri 

valores democráticos com a criação da Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental do estado de 

Roraima – CIEA/RR em 2005 com a atribuição de 

promover à discussão, a coordenação o acompanhamento 

e avaliação bem como implementação das atividades de 

EA de RR. O trabalho surge do estudo e participação ativa 

do processo de estabelecimento da Lei 445 de 2004 a e do 

estabelecimento da CIEA/RR em 2005 e sua evolução 

ressaltando os trabalhos ações da comissão dos anos de 

2011 e 2012. O trabalho constitui em uma analise 

documental produzida a partir da referida Lei e da CIEA, 

da participação de ações promovidas pelas instituições 

que compõe a CIEA e por uma proposta de síntese que 

possa colaborar para compreensão dos avanços e 

desafios para a politica pública de EA de Roraima.  

Material e Métodos 

Por meio de um procedimento metodológico de estudo de 

caso e de levantamento bibliográfico dos documentos 

oficiais que balizam a EA e a CIEA, o objetivo da presente 

pesquisa foi analisar a repercussão da EA avaliando seus 

avanços e desafios para Roraima. Por meio de um estudo 

de caso e de uma revisão dos dispositivos legais, a 

pesquisa discute o panorama da EA num contexto de 

especificidades estadual. Foram observadas 12 reuniões 

nos anos de 2013 e 2014 e analisadas as suas respectivas 

atas e ainda todos os registros disponibilizados pela 

Comissão e com base nestes procedimentos 

metodológicos, a pesquisa visa mostrar o estado da arte 

da EA na perspectiva da CIEA.  

Resultados e Discussão 

A análise da Politica Pública da EA em Roraima permite 

afirmar que ela ocorre articulada a Politica Nacional de EA 

a Lei 9795/99 e em consonância com o Órgão Gestor da 

Politica Nacional de EA composto pelo Ministério da 

Educação – MEC e o Ministério de Meio Ambiente – MMA 

responsáveis por novos ordenamentos para EA como, por 

exemplo, as novas Diretrizes Curriculares da EA para a 

Educação Básica em meados de 2012 e abarca ainda as 

questões de âmbito local, nacional e mundial. A análise 

feita nessa pesquisa se da a partir de premissas da CIEA 

não cabendo ao pesquisador emitir nenhum tipo de opinião 

avaliativa a esse respeito.  

As evidências colhidas apontam os avanços e desafios 

para EA em Roraima: 

 

Avanços Desafios 

Vários atores 
envolvidos. 

Superar a visão 
simplista e naturalista 
da EA. 

Adequação as 
diretrizes e objetivos 
da Política Nacional  

Procurar envolver as 
autoridades locais 

A Lei prever 
financiamento. 
 

Embora haja uma 
previsão de orçamento 
não é estipulado um 
valor de referencia 

Capilaridade das 
ações de EA 

Superar as ações 
pontuais 

Profissionais 
engajados  

Falta de uma 
abordagem dos 
problemas políticos, 
econômicos e sociais 
que geram os 
problemas ambientais. 

Formação de grupos 
e comissões de 
implementação da 
politica. 

Desenvolver ações 
integradas. 

Convergência de 
vontades em aspecto 
nacional e global. 

Apatia política local. 

Conclusões 

A Política Pública de EA do estado de Roraima no âmbito 

das Politica Públicas e de seus ciclos constitui uma 

agenda que já permeou arena política com mais relevância 

em decorrência disso a formulação de soluções não são 

adequadas dificultando a sua implementação. A CIEA/RR 

realiza uma importante avalição desse processo e 

buscando aperfeiçoar a EA em Roraima carente de maior 

comprometimento das autoridades locais.  
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Palavras Chave: portal do professor, atividades didáticas, mapas conceitais.  

 

Introdução 

O Portal do Professor é um repositório digital 

disponibilizado pelo Ministério da Educação, voltado para 

profissionais da educação, que se encontra repleto de 

atividades didáticas disponíveis para download gratuito. 
De acordo com Brasil (2014) o mesmo foi “lançado  em 
2008 em parceria com o Ministério da Ciência e 
Tecnologia e tem como objetivo apoiar os processos de 
formação dos professores brasileiros e enriquecer a sua 
prática pedagógica”. Diante do exposto, este  trabalho teve 
como foco principal averiguar a influência das ferramentas 
didáticas expostas no portal, que foram selecionadas, 
adaptadas, confeccionadas e aplicadas  na disciplina de 
Biologia, no ensino do conteúdo  de ecologia com alunos 
do 1º ano do ensino médio de uma escola Estadual. 
Específicamente este trabalho objetivou investigar a 
eficácia das ferramentas acima citadas no processo 
ensino aprendizagem avaliando o aprendizado dos alunos 
por meio da contrução de Mapas Conceituais.   

Material e Métodos 

Esta pesquisa foi desenvolvida com uma turma de 1
0
 ano 

do Ensino Médio de uma Escola Estadual, no município de 
Mucajaí, Roraima. O trabalho desenvolveu-se nas 
seguintes etapas: i) observações das aulas do professor 
que ministrava a disciplina de biologia na turma em que foi 
realizado o projeto; ii) realização de entrevistas com 
funcionários da escola, com o intuito de esclarecer 
questões sobre a referida instituição, com questões 
investigativas sobre a parte física bem como a área 
pedagógica da escola; iii) aplicação das atividades 
escolhidas no Portal do Professor; iv) avaliação das 
atividades e da aprendizagem.                     
  

Resultados e Discussão 

As atividades escolhidas foram: i) atividade de leitura 
textual, com resumo do conteúdo contendo palavras 
grifadas para serem pesquisados seus significados na 
internet por meio do aparelho celular; ii) jogo da cadeia 
alimentar e iii) construção de um mapa conceitual com o 
objetivo de averiguar a influência das atividades no 
processo de aprendizagem. De acordo com Guimarães 
(2009, p.63): “A medida em que explicita o estágio da 
aprendizagem em que se encontra o estudante, o mapa se 
apresenta como uma radiografia da estrutura cognitiva do 
aprendiz”. Concluindo foi aplicado um pequeno 
questionário sobre as atividades aplicadas. Grande parte 
dos alunos evidenciaram através da produção dos mapas 
o conhecimento adquirido sobre o ecossistema os seus 
componentes bióticos e abióticos, a divisão dos seres 
vivos em autotróficos, heterotróficos, consumidores, 
produtores,  decompositores, a forma de classificação dos 
consumidores em primários e secundários. Todos os 

alunos participaram da construção do Mapa Conceitual 
que totalizaram 28. Os resultados foram calculados de 
acordo com a proposta de NOVAK (1984),que segundo 
Guimarães (2009,p.62) foi o idealizador da técnica de 
elaboração dos mapas conceituais. Devido a pouca de 
experiência dos alunos na produção de mapas conceituais   
esperava-se uma média de 45 a 70 pontos porém as notas 
variaram de 49 a 95 como demonstra a tabela abaixo.  
 
Gráfico 1: Gráfico representativo dos resultados das médias 
obtidas pelos alunos. 
 

Conclusões 

De maneira geral pode-se afirmar que as atividades 
expostas no Portal do Professor realmente são eficazes 
tanto no aprendizado dos alunos, mas também como 
aliado do professor auxiliando durante a elaboração das 
suas aulas.  Quanto ao gasto financeiro às mesmas 
possuem baixo custo, são gratuitas e dependendo da 
atividade podem ser guardadas para serem reutilizadas.     
De acordo com a pesquisa realizada durante a aplicação 
das ferramentas pesquisadas foi possível concluir que as 
mesmas são eficazes, e tal conclusão pode ser constatado 
verificando o resultado da pontuação referente à avaliação 
que foi visivelmente proveitosa.  
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Palavras Chave: Controle biológico, bioensaio, teste de pareamento de culturas 

Introdução 

A vassoura de bruxa (Moniliophthora perniciosa) é a 
doença de maior importância na cultura do cupuaçuzeiro 
(Theobroma grandiflorum) na Região Amazônica. A 
disseminação da doença ocorre através dos 
basidiósporos, que são veiculados pelo vento e água da 
chuva até os sítios de infecção (Benchimol, 2000). No 
estado de Roraima, grande parte dos plantios de 
cupuaçuzeiro encontra-se seriamente prejudicados, alguns 
em estado de abandono, pois utilizaram materiais 
suscetíveis a essa doença (Lima et al., 2013). Os fungos 
do gênero Trichoderma têm despertado interesse científico 
como agentes de controle biológico, devido a importante 
ação de metabólitos secundários produzidos pelo fungo 
que atuam no antagonismo, na indução de resistência a 
patógenos e na promoção do crescimento de plantas 
(Harman et al., 2004). Diante disso, o objetivo do presente 
trabalho foi avaliar o potencial antagônico in vitro de 10 
isolados de Trichoderma sp. contra o fungo Moniliophthora 
perniciosa. 

Material e Métodos 

Ramos de Cupuaçuzeiro com sintomas de vassoura de 
bruxa foram coletados no Campo experimental Confiança 
da Embrapa Roraima, localizado no município de 
Cantá/RR e enviados para o laboratório de fitopatologia da 
Embrapa Amazônia Ocidental em Manaus-AM, onde foi 
realizado o isolamento dos basidiósporos, seguindo a 
metodologia descrita por Dickstein et al. (1987). 
Posteriormente, um isolado de M. perniciosa preservado 
em tubo contendo meio BDA foi enviado ao laboratório de 
Fitopatologia da Embrapa Roraima. Para a realização do 
teste de pareamento de culturas, o isolado de M. 
perniciosa foi repicado para placas de Petri contendo meio 
MGLA e incubados em BOD à temperatura de 25°C, com 
fotoperíodo de 12 horas durante 15 dias. Posteriormente, 
discos de ágar (5 mm de diâmetro) contendo micélio de M. 
perniciosa foram retirados destas placas e depositados 
individualmente a 5 mm da extremidade das placas de 
Petri, contendo meio BDA. Após 5 dias de incubação, 
discos de ágar (5 mm de diâmetro) contendo micélio de 
Trichoderma sp. foram depositados nestas placas, na 
extremidade oposta do disco do fungo M. perniciosa. 
Foram testados 10 isolados de Trichoderma sp., com 5 
repetições. As placas foram incubadas em BOD a 25°C e 
após 6 dias de cultivo, avaliou-se o crescimento micelial 
dos 10 isolados de Trichoderma sp. e do isolado de M. 
perniciosa, adotando a escala proposta por Bell et al. 
(1982), modificada, conforme descrito por Mello et al. 
(2007), considerando-se o isolado como antagônico ou 
eficiente quando sua nota foi menor ou igual a 3,0.  
 
 
 

Resultados e Discussão 

Dos 10 isolados de Trichoderma sp. testados, três 
isolados (TRIC02, TRIC07 e TRIC10) inibiram o 
crescimento micelial de M. perniciosa, pois apresentaram 
notas igual ou menores que 3 no teste de pareamento de 
culturas, conforme a Tabela 1. 

Porém, esse potencial necessita agora ser examinado 
sob condições controladas e de campo, pois excelentes 
resultados com antagonistas obtidos in vitro podem não 
ser confirmados em condições de campo, já que esses 
organismos estão sujeitos às reações diferenciais do 
hospedeiro e do ambiente (Louzada et al., 2009). 

Conclusões 

Os isolados TRIC02, TRIC07 e TRIC10 de Trichoderma 
sp. apresentaram potencial antagônico contra o fungo 
causador da vassoura de bruxa no teste de pareamento de 
culturas in vitro.  
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Tabela 1. Potencial antagônico de dez isolados de Trichoderma spp. 

contra um  
isolado de Moniliophthora spp. causador da vassoura-de-bruxa em  

cupuaçuzeiros ao 8
o
 dia de cultivo pareado. 

Código de acesso do Notas de acordo com a escala de Bell et. Al 
isolado de 

Moniliophthora  
(1982) atribuídas aos isolados de 

Trichoderma spp. 
spp. testados quanto ao antagonismo ao 8

o
 dia* 

   
TRIC01 TRIC02 TRIC03 TRIC04 TRIC05 

MONIL01     3.5 3 3.5 3.5 3.5 

 
  

TRCI06 TRIC07 TRIC08 TRIC09 TRIC10 
MONIL01     3.5 3 3.5 3.5 3 
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Aprendizagem de espanhol em cursos a distância: percepção dos acadêmicos de Letras do 
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Palavras-Chave: Educação a Distância, Espanhol, Aprendizagem 

Introdução 

A pesquisa ora apresentada teve como objetivo conhecer a 
percepção dos acadêmicos do Curso de Letras-Espanhol e 
Literatura Hispânica, oferecido pelo Instituto Federal de 
Ciência e Tecnologia de Roraima, sobre sua aprendizagem, 
verificando se as ferramentas utilizadas para o ensino de 
língua espanhola são eficientes e suficientes para 
aprenderem as particularidades da língua, garantindo-lhes 
segurança para atuarem como professores desse idioma 
na Educação Básica. Além disso, o avanço dessa 
modalidade no contexto delimitado abriu espaço de 
trabalho para muitos docentes, de modo que se justifica 
averiguar em que medida os arranjos pedagógicos por eles 
utilizados diferenciam-se dos propostos para o ensino 
presencial. Os resultados serão disponibilizados à 
coordenação pedagógica e de curso, a fim de que possam 
planejar com os professores intervenções capazes de 
aprimorar a qualidade do ensino no referido curso.  

Material e Métodos 

Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa de caráter 
exploratório sobre a realidade do Curso de Licenciatura 
em Letras – Espanhol e Literatura Hispânica do IFRR, 
ofertado pelo Campus Boa Vista em oito polos (Amajari, 
Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema, Pacaraima, 
Rorainópolis e São João da  Baliza, a partir da percepção 
de 25 alunos que responderam a um questionário misto 
enviado pelo sistema da Universidade Aberta do Brasil. O 
recorte serviu como pré-teste, de modo que, identificada 
alguma inconsistência no instrumento, havia tempo hábil 
para correção e nova inserção no sistema. Os nomes dos 
respondentes foram substituídos por números a fim de 
garantir-lhes o anonimato.  

Resultados 

Kearsley e Moore (2011) apontam que o ingresso em 
cursos EAD decorre de diferentes motivações. Sabendo 
disso, buscou-se identificar a motivação dos respondentes 
para a escolha do curso nessa modalidade e sua 
avaliação sobre sua aprendizagem. 
 
Motivação para Ingresso na Modalidade EAD 

Flexibilidade de horário  48% 
Necessidade de aptidão 32% 
Potencial da EAD para promoção de 
aprendizagem  

12% 

Comodidade 8% 

Total 100% 

 
Ferramentas usadas na interação entre 
professores/alunos/alunos: ferramenta AVA, e-mail,  

 
WhatsApp, que dependem de internet; e as mensagens 
SMS, por telefone.  
 
Interação entre os professores/tutores do curso.  

Respostas afirmativas 84% Respostas negativas 16% 
“Há uma perfeita interação, 
pois quando surge alguma 
dúvida, sempre nos 
comunicamos (Aluno 9)”. 

“a interação é no momento 
da aula presencial e depois 
(...) precisamos percorrer 
um longo caminho (...) e 
quando o retorno acontece, 
já não precisamos mais” 
(Aluno 17). 

  
Dificuldades de aprendizagem 

Pouco conhecimento do espanhol 24% 
Capacidade e velocidade da internet  24% 
Falta de recursos didáticos para praticar o 
idioma 

16% 

Outras 36% 

Total 100% 

Conclusões 

Estudar uma língua estrangeira, seja na modalidade 
presencial ou/e a distância, pressupõe exercícios práticos. 
É imprescindível que os alunos tenham essa vivência, 
adotando recursos que não dependam unicamente da 
internet, pois, conforme declararam os acadêmicos, esta 
não tem se configurado como tecnologia viável para 
promover aprendizagem. Depreende-se que o 
professor/tutor necessita estar em constante processo de 
ação-reflexão-ação, a fim de que mantenha a interação 
com os alunos. Estes precisam desenvolver habilidades de 
autodisciplina, compromisso com seus objetivos, além do 
perfil desejado com a conclusão do curso, conforme 
recomendam Lito e Formiga (2009). Por essa perspectiva, 
é possível afirmar que a EAD promove a 
descaracterização do ensino como mera transmissão de 
conhecimentos; transforma o trabalho docente; ressalta a 
importância do planejamento; faz com que os professores 
mobilizem diferentes saberes, 
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Aspectos no desenvolvimento inicial do cupuaçuzeiro cultivado sob telas de diferentes 
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Palavras Chave: desenvolvimento, fruteiras nativas, theobroma grandiflorum 

Introdução 

O cupuaçu (Theobroma grandiflorum (Willd. exSpreng.) 

Shum.) é uma das principais frutas nativas da Amazônia, 

pertencente a família Malvaceae. É encontrada nas áreas 

de mata do sul e nordeste da Amazônia oriental brasileira, 

bem como em regiões de países vizinhos, e também no 

nordeste do Maranhão. A disponibilidade de luz e o tipo 

de substrato são alguns dos fatores que influenciam o 

desenvolvimento de mudas em fase de viveiro. A luz 

exerce papel de destaque sobre todos os estágios do 

desenvolvimento vegetal (SILVA et al., 2007).  Diante do 

exposto o objetivo do trabalho foi verificar a influência de 

diferentes telas de sombreamento no desenvolvimento de 

mudas de cupuaçuzeiro. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Setor de Fruticultura da 

Embrapa Roraima, localizado no município de Boa Vista-

RR, em oito mini-viveiros com dimensões de 3,0 m de 

largura, 3,0 m de comprimento e 3 m de altura, com 

suporte de madeira e cobertos com telas de 

sombreamento em diferentes cores e malhas, ficando os 

tratamentos estabelecidos da seguinte forma: T1= tela 

branca 50%, T2= tela vermelha 50%, T3= tela prata 50%, 

T4=tela azul 50%, T5= tela cinza 50%, T6= tela preta de 

25%, T7= tela preta de 50% e T8= tela preta de 70%. 

Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado, com 

oito tratamentos constituídos pelas diferentes telas de 

sombreamento e 4 repetições com 5 plantas por 

repetições. Aos seis meses foram avaliadas as 

características de altura das plantas (cm), comprimento de 

raiz (cm), diâmetro do colo da planta (mm) e número de 

folhas, massa seca da raiz e parte aérea (g). Os 

resultados foram submetidos à análise de variância e, 

quando ocorreu significância, as médias foram 

comparadas pelo teste de Scott-Knott, a 5% de 

significância pelo SISVAR
®
 (FERREIRA, 2008). 

Resultados e Discussão 

Observaram-se diferenças estatísticas para as 

características avaliadas em mudas de cupuaçuzeiro. Os 

comprimentos da parte aérea e das raízes apresentaram 

resultados semelhantes, com diferença encontrada 

apenas no T8 em que as raízes obtiveram menor 

comprimento 21,20 cm.  No entanto a quantidade de 

massa seca de parte aérea no T2, T4, T5 e T7 e a massa 

seca de raízes no T2, T5 e T7 foram maiores. 
 

 

Tabela 1. Efeito no comprimento da parte aérea (CPA), 
comprimento do sistema radicular (CSR), massa seca da 
parte aérea (MSPA) e raízes (MSR) e diâmetro do caule 
(DIA) (mm), e número de folhas (NF) em mudas de 
cupuaçuzeiro. 

 

 
Médias com a mesma letra na coluna não diferem entre si pelo 
teste Scott-Knot, em 5% de probabilidade.   

Para o número de folhas houve um incremento 

significativo no T2 e T4 quando utilizadas as mudas sob as 

telas vermelha e azul com 17,80 e 16,03 folhas por planta. 

Conclusões 

As mudas de cupuaçuzeiro utilizadas sob as telas 
vermelha, cinza e azul apresentaram maior incremento 
para as características avaliadas. No entanto quando 
colocadas sob a tela preta sombreamento de 70% o 
desenvolvimento das mudas de cupuaçuzeiro foram 
afetadas de forma negativa.  
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T
ra

t 

 

CPA  

(cm) 

CSR 

(cm) 

MSPA 

(g) 

MSR 

 (g) 

DIA 

(mm) 

NF 

T1  39,7 a 27,4 a 11,0 b 3,20 b  7,30 a 12,79 b 

T2 48,1 a 33,2 a 17,0 a 5,50 a 9,00 a 17,80 a 

T3 36,9 a 39,2 a 11,0 b 3,50 b 8,10 a 11,30 b 

T4 43,5 a 37,8 a 14,7 a 4,50 b 9,30 a 16,03 a 

T5 54,3 a 34,7 a 14,0 a 5,90 a 9,60 a 13,21 b 

T6 47,6 a 37,8 a 10,2 b 3,40 b 5,60 b 11,60 b 

T7 47,6 a 34,8 a 17,0 a 5,40 a 6,40 b 13,08 b 

T8 32,9 a 21,2 b 10,3 b 2,50 c 5,50 b 11,23 b 

CV % 31,03 27,40 31,27 31,52 29,39 30,06 
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Palavras Chave: Educação filosófica, Deformação, Estado natural, Humano.

Introdução 

Neste trabalho serão abordados alguns pontos 
fundamentais sobre os sentidos de uma educação 
filosófica e os problemas da desigualdade moral ou 
política, a partir dos textos: “O macaco de Kafka e os 
sentidos de uma educação filosófica”, de Sílvio Gallo, e 
“Discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade 
entre os homens”, de Jean Jacques Rousseau. Partindo 
da interrogação sobre a possibilidade de um processo 
educativo de si mesmo por intermédio da filosofia, Sílvio 
Gallo faz uma busca na raiz do sentido da palavra 
“educar”. Esta palavra é de origem latina e denota um ato 
de violência, pois significa a condução de alguém de um 
lugar a outro, ou de uma situação a outra, sendo que, 
muitas vezes, é forçada. Rousseau, no seu discurso, 
defende que a origem da desigualdade moral ou política é 
protagonizada pelos próprios homens de forma 
convencional, pela necessidade de sobrevivência. Na 
narrativa de Kafka, conta-se a história do macaco que 
decidiu sair de sua condição natural e tornar-se humano, o 
macaco narra a educação como um processo de 
deformação. Tornar-se humano implica sair do estado de 
natureza, tendo em vista que ele decide tornar-se humano 
não pelo desejo de liberdade, mas por necessidade de 
encontrar uma saída da jaula na qual havia sido confinado. 
A desigualdade entre os homens surge pela necessidade 
de uma saída. Rousseau entende a saída do estado 
natural para uma condição social como a única forma 
encontrada pelos homens para a sua manutenção. As 
paixões naturais, o amor de si e a piedade natural, quando 
degeneradas pelo homem, serão a base para a 
desigualdade, pois as mesmas são vivenciadas na 
liberdade. Assim, torna-se a chave para despertar os 
sentimentos da sociabilidade, escapando daquilo que 
antes eram exigências da natureza para se tornarem uma 
necessidade social. Tanto Sílvio Gallo como Rousseau 
compreendem que a saída do estado natural, o processo 
educativo, é um abrir mão de si mesmo para tornar-se 
outro, unicamente pela necessidade de se adequar a uma 
dada situação. A problemática levantada por Sílvio Gallo, e 
que o texto pretende responder, é se é possível falarmos 
de um processo educativo de si mesmo por intermédio da 
filosofia? Este trabalho tem como objetivo específico 
apresentar respostas para esta questão, de modo a 
pensarmos uma educação filosófica emancipadora que 
tenha por finalidade educar o ser humano para que ele 
seja aquilo que é, não estando a serviço de outrem. 

Material e Métodos 

Trabalho realizado unicamente por meio de pesquisa 

bibliográfica e discussão do tema. O material coletado 

para a as leituras faz parte dos conteúdos propostos para 

o grupo de estudos sobre “Metodologias para o Ensino de 

Filosofia”, organizado pelo projeto 

PIBID/FILOSOFIA/UERR. O grupo de estudos realiza pelo 

menos dois encontros mensais para discutir as 

metodologias de ensino de filosofia e para avaliar ou 

discutir as ações na escola. Em cada reunião, um membro 

do grupo é responsável pela organização e exposição do 

conteúdo proposto, facilitando o debate de todos. 

Resultados e Discussão 

A discussão que norteia os desafios para o Ensino de 

Filosofia gira em torno da práxis. Grosso modo, a práxis é 

uma ação orientada por uma teoria. A metodologia 

utilizada para o ensino de filosofia precisa estabelecer uma 

proximidade entre a teoria e o tempo-espaço. Este fator 

torna-se a condição de possibilidade para a 

contextualização da filosofia no "chão" da escola. 

Conclusões 

Diante deste contexto, podemos entender que a escola é 

uma organização política. É o espaço pensado para 

educar os indivíduos conforme um projeto pré-

estabelecido. Assim a filosofia precisa ser uma trajetória 

de emancipação. Segundo Rousseau, a educação foi o 

processo pelo qual os indivíduos decidiram sair do estado 

de natureza pela necessidade de sobrevivência. A saída 

desta condição a outra é um marco para os fundamentos e 

desenvolvimentos da desigualdade moral. Partindo da 

perspectiva de Rousseau, problematizaremos o papel da 

filosofia como o de “educar” o ser humano, uma 

consciência de si. Para realizar este contraponto, 

discutiremos a posição filosófica de Sílvio Gallo. 
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Palavras Chave: Vochysia glaberrima, Atividade Antioxidante, DPPH.  

Introdução 

A espécie Vochysia glaberrima Warm., pertence à família 
Vochysiaceae. É uma árvore que ocorre no litoral norte da 
Bahia e na floresta Amazônica, sendo conhecida 
popularmente por “Angélica”

1
. Até o presente momento 

não há dados químicos referentes a esta espécie na 
literatura. Entretanto, nosso grupo de pesquisa (Moléculas 
Bioativas) já vem desenvolvendo estudos desde 2012, 
com o objetivo de obter a caracterização química desta 
planta através da quantificação dos constituintes 
secundários e primários presentes nos extratos etanólicos.  
Um antioxidante é qualquer substância que, quando 
presente em baixa concentração comparada á do 
substrato oxidável, diminui ou inibe significativamente a 
oxidação do mesmo

2
. O uso de substâncias com poder 

antioxidante pode ser de grande relevância na prevenção 
de doenças relacionadas ao estresse oxidativo, uma vez 
que a presença de radicais livres em excesso, 
representam efeitos prejudiciais que originam várias 
patologias crônicas e degenerativas que inclui o câncer, 
doenças cardíacas, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, 
catarata e também o processo de envelhecimento

3
. Este 

trabalho tem como objetivo avaliar a atividade antioxidante 
dos extratos etanólicos de V. glaberrima através do 
método DPPH. 

Material e Métodos 

Amostras de Folha, fruto, galho, resina e casca do caule 
foram coletadas no município do Cantá- RR. O material de 
análise foi identificado e submetido à elaboração dos 
extratos etanólicos: EEFOV, EEFRUV, EEGAV, EEREV e 
EECCV. O ensaio para os extratos EECCV e EEREV foi 
realizado a partir de uma solução estoque de 5mg/mL e 
EEFOV, EEFRUV e EEGAV a 1mg/mL. A atividade 
antioxidante dos extratos, utilizando o radical livre DPPH 
(2,2-difenil-picril-hidrazila) foi determinada de acordo com 
o método descrito por

4 
com algumas modificações

5
. Foram 

elaboradas diluições em triplicata e em concentração 
crescente para obtenção da amostra (alíquota do extrato + 
1,5 mL de DPPH+ metanol), branco (alíquota do extrato + 
metanol) e controle (1,5 mL de DPPH e metanol). As 
soluções permaneceram em repouso no escuro e após 40 
minutos, foram realizadas as leituras das absorbâncias em 
espectrofotômetro UV-Vis a 516 nm. Os dados foram 
expressos por valores de IC50, através de uma curva de 
calibração que relaciona o %AA e a concentração do 
extrato no ensaio final (mg/mL). 

Resultados e Discussão 

A seguir serão apresentados os resultados da atividade 
antioxidante pelo método da ação sequestradora do radical 
livre DPPH de cada extrato. Com base nos cálculos 
realizados através da curva de calibração, verificou-se por 
meio dos resultados de IC50 que a atividade antioxidante 
 
dos extratos de V. glaberrima apresentaram variabilidade, 
com o menor IC50 (0,002mg/mL) para a amostra EEFRUV 

e maior IC50 (0,292 mg/mL) para a amostra EEREV 
(Tabela 1). 
 
Tabela 1-Concentração inibitória (IC50) dos extratos de V. 
glaberrima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 

acordo com
6
, quanto maior for o consumo de DPPH por 

uma amostra, menor será o seu IC50 e consequentemente 
maior a sua atividade antioxidante. Desta forma, o extrato 
EEFRUV foi o que apresentou uma melhor capacidade em 
inibir 50% dos radicais livres, sendo o extrato com a maior 
atividade antioxidante, seguido dos extratos EEGAV, 
EEFOV e EECCV. Entretanto, o extrato EEREV foi o 
extrato com menor atividade antioxidante.  

Conclusões 

Este estudo forneceu dados sobre a atividade antioxidante 

dos extratos etanólicos de Vochysia glaberrima Warm., 

sendo estes inéditos para a comunidade cientifica, pois até 

o presente momento, não há relatos de pesquisas no meio 

literário sobre alguma atividade biológica para esta 

espécie, especificamente de estudos sobre possível poder 

antioxidante de seus extratos etanólicos.  
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Extratos 
V. glaberrima 

Concentração  
Inibitória (IC50) 

EEFOV 0,014 mg/mL 

EEFRUV 0,002 mg/mL 

EEGAV 0,005 mg/mL 

EEREV 0,292 mg/mL 

EECCV 0,035 mg/mL 
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Introdução 

As plantas dependem da energia solar para sobreviverem. 
Isto porque o crescimento e a adaptação da planta a 
diferentes ambientes relacionam-se à sua eficiência no 
uso dos recursos disponíveis, como por exemplo, água, 
CO2, nutrientes e irradiância (ALMEIDA et al., 2004). 
Mudanças na intensidade luminosa causadas por fatores 
naturais ou antrópicos podem exceder ou limitar o fluxo de 
energia necessária para o processo fotossintético das 
plantas (DENSLOW et al., 1990). Plantas de estádios 
iniciais, intermediários ou tardios na sucessão ecológica 
podem apresentar exigências naturais diferenciadas 
quando ao uso eficiente de energia luminosa e mudanças 
abruptas no ambiente de luz pode acarretar em 
consequências danosas para as mesmas, podendo 
inclusive levar à morte da planta (GONÇALVES et al., 
2010). O estudo da luminosidade e sua relação com a 
fotossíntese de plantas a serem utilizadas para a 
recuperação de áreas degradadas é fundamental para 
avaliação do potencial das espécies arbóreas, já que a 
quantidade de luz constitui um dos fatores críticos para o 
seu desenvolvimento em ambiente natural. Diante disso, o 
objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência no uso da luz 
por três espécies arbóreas tropicais, na fase juvenil, 
quando submetidas a diferentes condições de 
luminosidade e relacionar essa eficiência com parâmetros 
de crescimento, área foliar específica e índice de conteúdo 
de clorofila a e b. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado na Universidade Estadual de 
Roraima, campus de São João da Baliza (00º57‟65” N e 
59º55‟63” W). No experimento foram utilizadas plantas 
jovens de Carapa guianensis Aubl, Clitoria racemosa 
Benth e Inga edulis Mart. As sementes para a produção 
das mudas foram obtidas na região do município de São 
João da Baliza. A mudas foram produzidas em viveiros 
adaptados e, após aclimatação (60 dias), as plantas foram 
separadas nos tratamentos: PS = exposição a pleno sol; 
S50 = exposição ao sombreamento parcial de 50%; S75 = 
exposição ao sombreamento parcial de 75% (n=5). A 
determinação da altura total (h), diâmetro a altura do 
coleto (DAC) foram realizadas a cada 30 dias. Para avaliar 
a eficiência no uso da luz foram feitas determinações dos 
parâmetros relacionadas à fluorescência da clorofila a 
(Fv/Fm e PIabs) através de um fluorômetro portátil (Pocket 
PEA, Hansatech Instruments, Norfolk, UK), entre 8:00 e 
12:00 h e a cada 10 dias (GONÇALVES et al., 2010). As 
determinações do índice de conteúdo de clorofila a e b 
(ICCa e ICCb, respectivamente) foram feitas em folhas 
apresentando bom estado fitossanitário e completamente 
expandidas também a cada 10 dias (entre 8:00 e 12:00 h), 
utilizando-se um clorofilômetro portátil (Clorofilog, CFL 
1030, Falker) (RICHARDSON et al., 2002). 

Resultados 

Na comparação entre as espécies, verificou-se que C. 
racemosa apresentou maiores valores de altura total em 
todos os tratamentos, sendo mais acentuado no 
tratamento S75, ao contrário da espécie C. guianensis que 
obteve os menores valores de crescimento, principalmente 
no tratamento PS. Igualmente a altura, a espécie C. 
racemosa também se destacou em relação ao aumento do 
DAC em todos os tratamentos, sendo mais evidente no 
tratamento S50. No ICCa e ICCb, verificou-se que os 
valores observados nas diferentes espécies apresentaram 
variação ao longo do período experimental (90 dias) nos 
diferentes tratamentos, destacando-se para a espécie C. 
guianensis que mostrou sempre uma diminuição mais 
pronunciada nos valores de ICCa e ICCb no tratamento PS. 
Semelhante ao ICCa e ICCb os valores de Fv/Fm 
observados também apresentaram variação ao longo do 
período experimental, destacando-se para as espécies 
localizadas no tratamento PS, principalmente por I. edulis 
que exibiu valores positivos. Já C. guianensis e C. 
racemosa exibiram valores negativos no tratamento S50 e 
S75. Na análise dos valores inicial e final do PIabs, a 
espécie C. guianensis revelou diminuição nos três 
tratamentos, especialmente no tratamento S50. 

Conclusão 

 A espécie C. racemosa apresentou melhor resposta do 
uso eficiente da luz quanto exposta a pleno sol e ao 
sombreamento parcial, com reflexos diretos sobre o 
ganho em biomassa (altura e DAC), seguida da 
espécie I. edulis. 

 A espécie C. guianensis, na fase juvenil, não apresenta 
um bom aproveitamento da energia luminosa quando 
exposta a pleno sol. 
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Palavras Chave: Adubação potássica, produção, Citrillus lanatus.  

Introdução 

Em Roraima, a melancia surge como uma alternativa de 
exploração econômica para áreas de cerrado, visto que as 
condições agroclimáticas (solo, temperatura média alta, 
intensidade de luz/dia e disponibilidade de água para 
irrigação, são favoráveis para o cultivo da cultura 
(MEDEIROS et al., 2007). 
Porém os solos de cerrado de Roraima são considerados 
pobres em nutrientes, (HARIDASAN 2005) afirma que o 
cerrado é um ecossistema cujos solos apresentam, baixa 
disponibilidade de nutrientes. O potássio é um dos 
macronutrientes que a planta mais necessita. O excesso 
de adubação com potássio do pode inibir a absorção de 
Ca

2+
, Mg

2+
 e interferir também na assimilação do fósforo, 

ocasionando assim efeitos depressivos sobre a produção 
das plantas (FORTALEZA et al., 2005). Assim, o presente 
trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de doses de 
potássio sobre a cultura da melancia irrigada no cerrado 
de Roraima. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em campo, no período de 
dezembro de 2010 a fevereiro de 2011, em área de 
cerrado (savana), no Campo Experimental Água Boa 
Embrapa Roraima, município de Boa Vista – RR. 
Testaram-se quatro doses de potássio (60, 120, 180 e 240 
kg ha

-1
 K2O), no delineamento experimental em blocos ao 

acaso, com cinco repetições, utilizando cloreto de potássio 
como fonte. As parcelas foram compostas por três fileiras 
de plantas de melancia com 8 m de comprimento,  
espaçadas 3,5 m entre linhas e 1,0 m entre plantas, 
ocupando área de 84 m

2
 (10,5 m x 8,0 m) com área útil de 

21 m
2
 (6,0 x 3,5 m), constituída pela fileira central de 

plantas. Utilizou-se a cultivar Crimson Sweet, semeada 
duas sementes por metro de sulcos espaçados de 3,5 m.  
Foi avaliado na área útil o número de frutos por hectare, a 
massa média por fruto e a produtividade de frutos kg ha

-1
.  

Os dados foram submetidos à análise de regressão 
polinomial com aplicação do teste F a 5% de 
probabilidade. 

Resultados e Discussão 

A massa media por fruto não foi afetada pelas doses de 
potássio, obtendo-se a media de 12,18 kg fruto

-1
, a qual 

está dentro dos valores normais obtidos com a cultivar 
Crimson Sweet, cultivada em condições de lavoura. 
O número médio de frutos foi favorecido com o incremento 
das doses de potássio até 140,42 kg ha

-1
 de K2O (ponto de 

máxima eficiência técnica), proporcionando o número 
máximo de fruto, estimado em 4483 frutos há

-1
.  A partir 

dessa dose, o número de frutos diminuiu com o aumento 
das doses de potássio. Estes resultados corroboram com 
os obtidos por ANDRADE JÚNIOR et al.,(2006), que 

avaliando  diferentes doses de potássio (0, 40, 80, 120 e 
160 kg ha

-1
), constataram  que houve aumento no número 

de frutos por planta nas doses de 40 a 120 kg ha
-1

  de K2O 
e redução  a partir da dose 120 kg ha

-1
  de k2O.  

Quanto à produtividade de frutos, a mesma apresentou 
comportamento similar ao observado com o numero de 
frutos ha

-1
. Portanto verifica-se aumento da produtividade 

com o incremento das doses de potássio, atingindo a 
máxima de 51.547 kg ha

-1
 de frutos na dose de 154,44 kg 

ha
-1

 de K2O. A partir dessa dose, a produtividade de frutos 
diminuiu com o incremento das doses de potássio. 

Conclusões 

A massa média de frutos não foi influenciada pela 

adubação potássica. O número médio de frutos e 

produtividade aumentou com as doses de K2O até a dose 

140,42 kg ha
-1

 e de 154,44 kg ha
-1

 respectivamente. 
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Palavras Chave: Saúde, ambiente, bem-estar. 

Introdução 

O conceito de qualidade de vida é complexo, difere em 
seu significado dependendo da época, da cultura e do 
indivíduo, sendo que o mesmo indivíduo pode percebê-la 
de maneira diversa em diferentes momentos da vida. Está 
relacionada com a percepção que cada um tem de si e 
dos outros, bem como do mundo que o rodeia, podendo 
ser avaliada por meio de critérios como a educação, a 
formação de base, a atividade profissional, as realizações 
pessoais, as competências adquiridas, o otimismo e a 
saúde. 
O estudo objetivou avaliar a qualidade de vida de 
participantes do CTG Nova Querência nos aspectos físico, 
psicológico, ambiental e social, utilizando-se o instrumento 
World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-Bref) 
da Organização Mundial de Saúde. 

Material e Métodos 

A pesquisa, quanto ao modo de abordagem foi 
quantitativa, com corte transversal. Foram utilizadas como 
técnicas de pesquisa a aplicação de questionário de perfil 
do participante do CTG, composto por questões abertas e 
fechadas e para identificar quais os domínios que 
determinam a sua qualidade de vida foi aplicado o 
instrumento de avaliação WHOQOL-Bref. Ele é um 
questionário autoaplicável que compreende 26 questões, 
denominadas facetas, que avaliam a qualidade de vida nos 
aspectos físico, psicológico, ambiental e das relações 
sociais. 
A coleta de dados ocorreu nos meses de outubro e 
novembro de 2012 com participantes das diversas 
atividades físicas e culturais oferecidas no CTG com idade 
superior a 18 anos que frequentavam no mínimo três 
vezes por mês o Centro, os quais foram convidados e 
participaram por adesão. 
Os dados do instrumento WHOQOL-Bref foram analisados 
conforme sintaxe prevista pelo grupo de estudos que 
realizou a tradução do documento. As variáveis 
quantitativas foram descritas através de média e erro 
padrão (média ±EP).  
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa 
da Univates, sob o parecer nº 78067. 

Resultados e Discussão 

Foram distribuídos cerca de 100 instrumentos WHOQOL-
Bref, sendo que 48 pessoas o preencheram. A população 
analisada foi composta por 29 sulistas e 19 não sulistas. A 
maioria dos sulistas é do sexo masculino (68,96%) e a 
maioria dos não sulistas é do sexo feminino (57.89%). A 
faixa etária dos sulistas é de 49,50 ±2,67 anos e dos não 
sulistas é de 34,16 ±2,74 anos. Os sulistas participam do 
CTG há 16,98 ±1,75 anos enquanto que os não sulistas 
participam há 15,32 ±1,94 anos.  
Para melhor compreensão das pontuações relativas à 
qualidade de vida, a escala foi divida em cinco itens, 
seguindo a proposta de Padrão, apud Koetz (2011, p. 52): 

Péssimo: 0 a 20; Ruim: 21 a 40; Nem ruim nem boa: 41 a 
60; Boa: 61 a 80 e Muito Boa: 80 a 100. 
As médias das respostas dos participantes do CTG para o 
instrumento WHOQOL-Bref foram: Domínio Social: 79,08 
±2,03; Domínio Psicológico: 69,81 ±1,44; Domínio 
Ambiental: 69,25 ±1,88; Domínio Físico: 63,47 ±1,55. 
Portanto, as médias apontam para uma boa qualidade de 
vida em todos os domínios analisados, sendo que o maior 
escore encontra-se no domínio social e o menor, no 
domínio físico. 
Fazendo-se menção ao aspecto social, aspecto que se 
destacou na pesquisa, Amendola, Oliveira e Alvarenga 
(2011) orientam que no convívio social, são desenvolvidas 
as mais diversas formas de relações, proporcionando em 
muitos casos o apoio social entre os indivíduos, que é 
caracterizado pelo auxílio oferecido tanto por pessoas 
quanto por grupos com os quais se tem contato 
habitualmente. Esse auxílio produz efeitos positivos para 
quem o recebe e para quem o oferece. Trata-se de se 
perceber valorizado nos grupos dos quais se faz parte, 
percebendo que nesse grupo existem pessoas com as 
quais se pode contar nas mais diversas situações, 
recebendo auxílio sempre que necessário, podendo ser 
emocional ou afetivo, ou, se for o caso, auxílio material. 

Conclusões 

Constatou-se por meio das respostas ao instrumento 
WHOQOL-Bref, que os participantes do CTG Nova 
Querência apresentam boa qualidade de vida nos 
aspectos, físico, psicológico, social e ambiental, sendo que 
o aspecto social, que diz respeito à satisfação com suas 
relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, 
colegas), sobre o quanto estão satisfeitos com sua vida 
sexual e o quanto estão satisfeitos com o apoio que 
recebem dos amigos se destacou entre os demais. 
Compreende-se, que a organização e participação em 
espaços que ofereçam atividades físicas, sociais e 
culturais são essenciais para a promoção do bem-estar do 
indivíduo. Bem como, as boas relações sociais podem lhe 
permitir que se sinta mais feliz, mais seguro, com 
sentimento de pertencimento e consequentemente tendo 
sua autoestima, autoimagem  e qualidade de vida de 
forma geral fortalecidas positivamente.   

____________________ 
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Introdução 

De acordo com o Programa de Humanização no Pré-Natal 
e Nascimento (PHPN) é preconizado que a primeira 
consulta pré-natal seja realizada nos primeiros 120 dias de 
gestação [1]. O Índice de Kessner modificado por 
PHPN/Coutinho, leva em consideração, dentre outras 
variáveis, a combinação de data do início do atendimento 
pré-natal e o número de seis ou mais consultas, 
considerando como início satisfatório aquele que começa 
antes de 14 semanas de gestação [2]. O 
acompanhamento destes índices é convencionado a partir 
de observações que apontam que Boa Vista (RR) 
apresenta cerca de 2/3 (70%) dos atendimentos de pré-
natal como inadequado [3]. A concepção deste trabalho 
consistiu em verificar a idade gestacional de início do 
acompanhamento pré-natal de gestantes, que tiveram 
seus partos no Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora de 
Nazaré (HMINSN), serviço público de saúde na cidade de 
Boa Vista. 

                         Material e Métodos 

Este estudo caracteriza-se como transversal, descritivo e 
retrospectivo realizado em um serviço de assistência 
obstétrica e neonatal na cidade de Boa Vista, RR. Esse 
serviço pertence à rede básica de saúde e seu 
atendimento é feito, exclusivamente pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), às gestantes provenientes de diferentes 
regiões da cidade e de outros municípios do estado. Neste 
trabalho foram utilizadas as variáveis de procedência do 
cartão, grau de escolaridade e situação conjugal, além da 
idade gestacional da primeira consulta. Foram analisados 
dados de 4142 cartões de pré-natal e prontuários de 
puérperas que tiveram partos entre novembro de 2012 e 
junho de 2013. Desses , os que foram considerados 
válidos para a pesquisa corresponderam a um total de 
3467 prontuários, uma vez que foram excluídos os cartões 
de pré-natal que não tinham descrito a idade gestacional 
da primeira consulta e as pacientes que não tinham ou não 
fizeram pré-natal. Para análise estatística foi utilizado o Epi 
Info, utilizando o qui-quadrado para proporção de variáveis 
qualitativas com α≤0,0. O trabalho foi aprovado pelo 
Comitê de Ética (COEP/UFRR, protocolo 121001). 

                  Resultados e Discussão 

As gestantes deste trabalho foram analisadas de acordo 
com o índice de Kessner modificado por Coutinho. 
Observou-se que a maioria (54,49%) realizou a primeira 
consulta com no máximo 14 semanas de gestação o que 
vai de encontro ao proposto pelo índice de Kessner. Além 
disso, foi analisada a data postulada pelo MS através do 
PHPN, onde se observou que a maioria (67,06%) realizou 
a primeira consulta com até 17 semanas. Outros estudos 
encontraram 74,1% na cidade de São Paulo-SP [4] e 
91,7% no município de Araguari-MG[5]. No que se refere à 
procedência das pacientes identificou-se que 68,98%, são 
procedentes da capital, as demais provém de outros 
países, bem como de municípios do interior do Estado. 
análise de variáveis, foi observado que entre as mulheres 
que iniciaram o pré-natal precocemente (≤ 14 semanas ou 

≤ 17 semanas), predominou um percentual maior com 
nível médio e superior se comparado ao nível fundamental 
e analfabeta (p<0,001), demonstrando que o maior nível 
de escolaridade foi significativo para o ingresso mais 
precoce no pré-natal. Outra variável analisada foi à 
influência da situação conjugal estável no que compete à 
procura por um atendimento precoce pelo pré-natal. 
Observou-se que as mulheres casadas ou com união 
estável, tiveram um início de acompanhamento pré-natal 
mais precoce nos dois grupos (≤14 sem e ≤ 17sem) (p< 
0,001) quando comparadas com as solteiras. 

Conclusões 

Ao se analisar o serviço de pré-natal da rede de atenção 
básica de saúde, levando em conta o índice de Kessner 
modificado por Coutinho, bem como o Programa de 
Humanização do Parto e do Nascimento, observou-se 
falhas no atendimento, uma vez que apresentaram mais 
de 30% de atendimento inadequado quando se considerou 
a idade gestacional de início do pré-natal. Quando se 
observa o índice de Kessner, observou-se 45,51% de 
inadequação. Além disso, a análise sugere a necessidade 
de políticas públicas de incentivo à melhoria dos índices 
educacionais como uma das alternativas para proporcionar 
o ingresso mais precoce e adequado no pré-natal. Além 
disso, observa-se a necessidade de maior participação do 
cônjuge no pré-natal, o que se insere no incentivo as 
políticas de saúde voltadas também para Saúde do 
Homem. 
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Introdução 

Os parasitos são seres vivos que extraem de outros 

organismos os recursos necessários para a sua 

sobrevivência. Existem várias espécies destes seres que 

parasitam os seres humanos. Alguns são inofensivos, 

porém muitos causam doenças graves. Eles são 

considerados agressores, pois prejudicam o organismo 

hospedeiro através do parasitismo ESTEVES (2011). 
O boletim da - organização mundial da saúde (OMS) cita 
que, os surtos epidêmicos de várias doenças, são 
ocasionadas por agentes infecciosos os quais são 
transmitidos pela água e alimentos contaminados como, 
por exemplo, as alfaces BRASIL( 1978) . 
No entanto, essa problemática se referencia também no 
município de Boa Vista capital do estado de Roraima,   que 
ao longo dos anos ressaltou o aumento da incidência de 
parasitas em crianças e adultos, culminando com a 
eutrofização dos igarapés da cidade, fatores esses,  
contribuído pela falta de saneamento básicos SATELLES( 
2010)  
Portanto, essa pesquisa teve o objetivo de identificar e 
quantificar por meio de análises laboratorias os tipos de 
enteroparasitas encontrados nas alfaces (Lactuca sativa) 
comercializadas nas feiras livres de Boa Vista nos anos de 
2012 e 2013.  

Material e Métodos 

Os procedimentos de análises foram realizados no 
laboratório de parasitologia no IFRR, utilizando o método 
de sedimentação e centrifugação segundo Neves (1991) 
originalmente utilizada para exame parasitológico das 
fezes. 
Foram analisadas 30 amostras de hortaliças cultivadas 
(hidropônico e convencional ). 
As coletas amostrais foram realizadas em três feiras livres, 
e uma horta, todos cadastrados pela Prefeitura Municipal, 
e identificadas A, B, C e D. 

Resultados e Discussão 

As análises das folhas de alfaces Lactuca sativa em 2012 

e 2013 do cultivo tradicional e hidropônico consumidas 

pelos boavistense, nos mostraram que 27 unidades 

equivalentes a 90% estavam contaminadas por agentes 

parasitários. Dentre os parasitas encontrados estavam 

presentes: Ascaris lumbricoides; Strongyloides stercoralis; 

Iodamoeba butschilii; Endolimax nana; Balantidium coli; 

Entamoeba coli; Hymenolepis nana; Chilomastix mesnili; 

Trichuris trichuris,  todos de importância em relação à 

saúde pública 

Dentre os parasitas mais freqüentes encontrados os 

elevados percentuais de contaminação destacam-se os 

protozoários e helmintos.  

Foi identificado que a falta de higiene no momento do 

manuseio comprovado pelo aumento significante dos 

enteroparasitas, pois estudos revelaram que a técnica 

hidropônica deveria reduzir os riscos provocados por 

patógenos de solo, fato este que não foi comprovado por 

esta pesquisa.  

A maior freqüência de enteroparasitas encontrados foi na 

alface hidropônica a qual, pode estar relacionada com a 

fonte de água utilizada durante o cultivo e/ou pela falta de 

manutenção da estrutura de cultivo que não passa por 

modificação há acerca de 19 anos.  

No entanto ao comparamos as amostras hidropônica e 

cultivo convencional coletadas em 2012 e 2013 nas feiras 

livres, observou-se um aumento significativo de nº de 

estruturas parasitárias nas folhas de alfaces.   

Conclusões 

Os resultados dos estudos mostraram que as condições 

higiênico-sanitárias das alfaces (Lactuca sativa) 

comercializada nas feiras livres de Boa Vista não são boas 

em relação à presença de ovos ou cistos de 

enteroparasitos, uma vez que em 90% das amostras  

foram encontradas estas estruturas, revelando elevados 

percentuais de contaminação por parasitas de interesse 

médico.  

Independente do local de contaminação, sem exceção das 

hidropônicas, acredita-se que a falta de higiene, manuseio 

e acondicionamento foram fatores visíveis ao alto índice 

de parasitas encontrado. 

No entanto, requer-se adoção de medidas, por parte dos 

órgãos fiscalizadores como Vigilância Sanitária, que 

implicam na melhoria da qualidade de higiene, 

manipulação, distribuição e comercialização nas feiras 

livres, desse produto para a população boavistense . 
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Palavras Chave: Palma de óleo, rendimento, acidez. 

Introdução 

O dendê (Elaeis guineensis Jacq.) pertence à família das 
Arecaceae, uma espécie perene, tropical de origem 
Africana. Possui grande produtividade de óleo, com 
rendimentos médios entre 4 a 6 t/ha/ano (CORDEIRO et 
al.,2010). A Embrapa vem conduzindo experimentos com 
híbridos de palma de óleo no cerrado (Campo 
Experimental Monte Cristo) e em área de floresta alterada 
na região sul do Estado, no município de Caroebe. Em 
virtude do exposto, com o objetivo de contribuir com a 
pesquisas a cerca destas cultivares este trabalho destina-
se a avaliar o rendimento e o índice de acidez do óleo de 
palma.  

Material e Métodos 

As coletas foram realizadas nos campos experimentais, 
sendo um no município de Caroebe, e o outro no Monte 
Cristo. A organização da área do experimento foi feita por 
meio de blocos  com seis repetições, os híbridos avaliados 
receberam as seguintes denominações: H2528, H3701 e 
H2301. Após a coleta as amostras foram despolpadas, 
pesadas, etiquetadas e, posteriormente, acondicionadas 

em freezer no laboratório de apoio do NUPENERG. Para a 
obtenção do óleo utilizou-se a extração a quente com o 
auxilio do aparelho de Sohxlet por um período de seis 
horas. Após a extração, a amostra foi seca sob sulfato de 
sódio, filtrada e evaporou-se o solvente no evaporador 
rotativo. 
Para determinação do índice acidez cerca de 2 g de óleo 
de cada amostra foram pesadas, solubilizou-se em uma 
mistura de éter etílico e etanol (2:1),  em seguida 
adicionou-se gotas do indicador fenolftaleína. As amostras 
foram tituladas com solução de hidróxido de sódio 0,1N 
até o aparecimento de coloração rósea. 

Resultados e Discussão 

As análises foram realizadas com as amostras coletas nos 

períodos secos e chuvosos do ano de 2013. De cada 

campo experimental coletou-se seis amostra dos híbridos, 

que corresponde a diferentes blocos e parcelas. A Tabela 

1 lista os rendimentos médios em percentual (%) dos seis 

híbridos avaliados. 

 

Tabela 1- Rendimento médio dos óleos das cultivares. 

 Período Chuvoso Período Seco 

Híbrido Campo 1 Campo 2 Campo 1 Campo 2 

H2301 77,83±1,6 80,79±5,8 76,58±5,3 75,01±6,1 

H2528 76,65±3,4 79,00±2,3 76,50±6,25 77,93±5,5 

H3701 78,58±4,5 76,85±2,9 75,83±4,7 76,90±4,9 

Nota-se mínima variação nas taxas de extração entre os 

híbridos nos dois períodos, em trabalhos anteriores Souza 

et al. (2012), avaliaram o rendimento de cultivares do 

campo Caroebe e obtiveram resultados que variaram de 

50% a 95% para o período chuvoso e 55% a 85% o 

período seco. O trabalho de Santana et al. (2013), 

destinou a avaliação do campo Monte Cristo, obtendo uma 

variação de 38% a 91% e, 46% a 84% para as safra do 

período chuvoso e seco respectivamente, vale ressalta 

que nos trabalhos dos referidos autores, as coletas das 

cultivares era feita aleatoriamente. Neste decidiu-se avaliar 

seis espécies de cada híbrido que compõem os campos. A 

literatura apresenta taxa de extração entre 20% a 24%.  

Quando ao índice de acidez, a Tabela 2 lista os resultados 

médios obtidos. 

Tabela 2- Índice de acidez dos híbridos nos dois períodos  

 I. A. NaOH/ 100g de óleo 

 Período Chuvoso Período Seco 
Híbrido Campo 1 Campo 2 Campo 1 Campo 2 

H2301 11,32±06 9,57±3,5 11,70±0,5 11,70±0,5 

H2528 11,77±1,1 12,24±0,9 10,04±1,0 10,04±1,0 

H3701 10,35±1,3 10,95±1,0 10,59±1,2 10,59±1,2 

Os híbridos aparentemente apresentaram acidez 

relativamente elevada, entretanto segundo a 

regulamentação a ANVISA para o óleo de palma bruto 

esse índice deve ser de no máximo 5 mg de ácido oléico/ 

100g de óleo, os resultados expressos nestas unidade  

seria de 4,5 mg de ác. oléico/ 100g  para o menor índice e 

de 5,5 mg de ác. oléico/ 100g  para o maior, estando estes 

dentro dos parâmetros. 

Conclusões 

Os resultados dos rendimentos são considerados 

significativos comparados a literatura, entretanto vale 

ressaltar que estes espécimes são resultados de um 

melhoramento genético. Além disso, o método que fornece 

o resultado de 20-24% de rendimento é a prensagem, que 

se difere da metodologia empregada neste trabalho. 

Quanto aos índices de acidez, os óleos avaliados 

encontram-se dentro dos parâmetros estabelecidos. 
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Introdução 

Pescados são alimentos de alto valor nutritivo e a gordura 
destaca-se pela composição em ácidos graxos de 
importante valor nutricional para os humanos. Devido a 
esta importância, os estudos que o associam com 
melhorias na saúde têm causado um aumento no 
consumo de peixes. O Colossoma macropomum, nativo da 
bacia Amazônica, é conhecido popularmente como 
tambaqui, é uma das espécies que mais tem despertado 
interesse para a piscicultura no estado de Roraima, sendo 
uma das mais comercializadas no mercado de Boa Vista. 
O presente trabalho tem por objetivo caracterizar o perfil 
químico do filé do tambaqui em três diferentes mercados 
do município de Boa Vista. 

Material e Métodos 

Os peixes foram adquiridos em diferentes mercados de 

Boa Vista, encaminhados para o laboratório de síntese do 

Núcleo de Pesquisas Energéticas (NUPENERG), da 

Universidade Federal de Roraima (UFRR), filetados, 

identificados, acondicionados em saco plástico e 

armazenados em freezer até o momento da extração. 

Utilizou-se o método de Bligh e Dyer (1959) para a 

extração dos óleos. Este procedimento foi realizado em 

triplicata e calculado o rendimento do óleo obtido. Os óleos 

foram derivatizados de acordo com a metodologia de 

Joseph e Ackman (1992), e a reação acompanhada por 

cromatografia em camada delgada (CCD). Os óleos foram 

analisados com o auxílio de um cromatógrafo a gás 

equipado com detector de ionização por chamas (CG-

DIC), utilizando como padrões ésteres metílicos de ácidos 

graxos, para a obtenção do perfil em ácidos graxos.  

Resultados e Discussão 

Os rendimentos obtidos apresentaram valores bastante 
aproximados. Como podemos observar na Tabela 1, 
obteve-se uma boa reprodutibilidade nas extrações dos 
óleos. 
 
Tabela 1. Rendimento do óleo obtido das extrações 
expressos em media e desvio padrão. 

Mercado 1 

Media ± DP 

Mercado 2 

Media ± DP 

Mercado 3 

Media ± DP 
0,63 ± 0,07  3,34 ± 0,57 7,05 ± 1,43 

 

A extração a quente utilizando o aparelho soxhlet obtém 
um rendimento maior na extração do óleo, devido a maior 
penetração do solvente com a amostra, entretanto esta 
técnica deve ser evitada, pois o refluxo de muitas horas 
em contato com a gordura animal ou vegetal favorecerá a 
reação de peroxidação e de hidrólise, comprometendo 
futuras análises. Já a técnica de extração a frio como, por 
exemplo, de Bligh e Dyer (1959), que se utiliza da mistura 
de solventes apresenta vantagem em relação à extração a 
quente, mesmo obtendo um rendimento bem menor, pois 
permite extrair tanto os lipídios neutros como os lipídios 

polares, sendo que para gordura animal o uso de um único 
solvente não é recomendável para a extração dos lipídios 
(BRUM, 2009). Os ésteres metílicos foram identificados 
através de comparação dos tempos de retenção de 
padrões de ésteres metílicos de ácidos graxos (Supelco 
37) (Figura 1). 
 
Figura 1. Cromatograma dos padrões de ésteres metílicos 
de ácidos graxos (Supelco-37). 

Durante as análises foram identificados os seguintes 
ácidos graxos majoritários (Tabela 2). 
 
Tabela 2. Constituintes majoritários do óleo do Tambaqui. 

Constituintes majoritários do óleo do Tambaqui  

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 
C16:0 (35%) 
C18:0 (24%) 

C16:0 (27%) 
C18:2n6 t (11%) 

C18:1n9 c e t 
(39%) C16:0 (25%) 

Dentre os ácidos graxos saturados, o ácido palmítico 
(C16:0) apresentou maior concentração nos dois primeiros 
mercados, seguida dos ácidos com 18 carbonos: o ácido 
saturado esteárico (C18:0) e o ácido poli-insaturado trans-
linoleico (C18:2n6 t). No mercado 3, identificou-se os 
mesmos majoritários, porém com proporções diferentes.  
Estes ácidos graxos são similares aos resultados de 
Souza (2014) e Oliveira (2008). 

Conclusões 

Todas as amostras adquiridas nos diferentes mercados 
apresentaram semelhança nos ácidos graxos majoritários. 
Deste modo, os resultados contribuem com estudos 
químicos do tambaqui, enriquecendo a literatura.  

Agradecimentos 

Pelo apoio financeiro PIBIC-CNPq. 

____________________ 
BLIGH E. G.; DYER W. J. A rapid method of total lipid extraction and 

purification. Can. J. Biochem. Physiol. 37: 911- 917, 1959. 
BRUM, A. A. S.; ARRUDA, L. F.; REGITANO-D´ARCE, M. A. B. Métodos de 
extração e qualidade da fração lipídica de matérias-primas de origem vegetal e 

animal. Química Nova, Vol. 32, No. 4, 849 - 854, 2009. 
JOSEPH, J.D.; ACKMAN, R. G. Capillary Column Gas Chromatographic 
Method for Analysis of Encapsulated Fish Oils and Fish Oil Ethyl Esters: 

Collaborative Study. Journal of AOAC International. Vol 75. No. 3, 1992. 

SOUSA, S. C. Avaliação do óleo de partes distintas do tambaqui (Colossoma 

macropomun) e aproveitamento de seus resíduos na produção de biodiesel. 
2014. 117p. Dissertação (Mestrado em Química) – Universidade Federal de 
Roraima, 2014. 

 
 

mailto:landarocha@hotmail.com


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

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

Bactérias do filoplano do maracujazeiro no controle da mancha-bacteriana do maracujá 
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Introdução 

A cultura do maracujazeiro Passiflora edulis Sims. 
(Passifloraceae), apresenta grande destaque entre as 
fruteiras tropicais e, encontra-se em expansão em 
diversas regiões produtoras do Brasil (HALFELD-VIEIRA 
et al., 2007). Dentre as doenças do maracujazeiro, a 
mancha-bacteriana, causada por Xanthomonas 
axonopodis pv. passiflorae (Xap) é considerada de grande 
importância e limitante à cultura, podendo causar perdas 
na ordem de 20 a 30% (ERENO, 2011). Poucas são as 
alternativas de manejo da mancha-bacteriana, uma vez 
que o controle químico da doença, não apresenta 
resultados consistentes (MUNHOZ et al., 2011). A 
ineficiência do controle químico tem sido atribuída à 
seleção de estirpes resistentes do patógeno aos produtos 
que são atualmente utilizados. O objetivo deste trabalho foi 
verificar a presença de bactérias autóctones do filoplano 
de maracujazeiro, capazes de controlar efetivamente a 
mancha-bacteriana. 

Material e Métodos 

O ensaio foi realizado no período de março a maio de 
2012. Um grupo de cinco antagonistas foi pré-selecionado 
in vivo (14RR, 29RR, 46RR, 98RR e 133RR) para testes 
com o isolado Xap, na Embrapa Roraima. Plantas de 
maracujazeiro com 50 dias, cultivadas em vasos de 1000 
mL, foram mantidas em casa de vegetação até 
apresentarem cinco folhas definitivas expandidas. Para o 
preparo das suspensões bacterianas, cada cultura 
bacteriana foi cultivada em meio 523 de KADO & 
HESKETT (1970), incubada por 72h a 27 ºC e suspensa 
em água destilada, ajustando-se a concentração 
bacteriana em espectrofotômetro para A540= 0,3. Para 
cada um dos cinco antagonistas selecionados, um grupo 
de 20 plantas foi pulverizado com a respectiva suspensão 
bacteriana. A testemunha positiva foi composta por plantas 
pulverizadas com água destilada e, a testemunha negativa 
por plantas pulverizadas com oxicloreto de cobre a 3,5 g.L

-

1
. Quatro dias após as pulverizações, todas as plantas 

foram inoculadas com uma suspensão de células de Xap, 
ajustada para A540= 0,15, e levadas à uma câmara úmida 
por 24 h a 27 ºC. O delineamento experimental foi o 
inteiramente casualizado, com 20 repetições por 
tratamento, em que cada um foi representado por uma 
planta. Quatorze dias após a inoculação, foi estimada a 
severidade da doença, avaliando todas as folhas com 
auxílio do programa Assess 2.0 (LAMARI, 2008). 

Resultados e Discussão 

Todos os isolados bacterianos foram capazes de exercer o 
controle da mancha-bacteriana no maracujazeiro. Os 
antagonistas foram capazes de reduzir a severidade da 
doença em até 36%. Os resultados deste trabalho 
demonstram que mesmo quando a colonização é induzida, 
as bactérias podem se estabelecer e exercer o controle de  
 

doenças no hospedeiro em que foram obtidas. A 
importância de determinadas bactérias no controle de 
doenças vem sendo demonstrada em solos naturalmente 
supressivos (MENDES et al., 2011). De modo similar, os 
antagonistas autóctones capazes de controlar a mancha-
bacteriana no maracujazeiro poderiam ser explorados 
como uma estratégia alternativa, para o controle biológico 
de populações resistentes. Entretanto, este aspecto e as 
suas implicações ainda são pouco compreendidas, pois 
trabalhos com estes organismos ainda são considerados 
incipientes e pouco explorados.  

Conclusões 

Dentre as bactérias autóctones do filoplano de 
maracujazeiro, existem antagonistas capazes de controlar 
efetivamente a mancha-bacteriana, com potencial em 
reduzir a severidade da doença em índices que podem 
chegar a 36%. 
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Introdução 

A maior área contínua de savana do norte da Amazônia 

brasileira encontra-se no estado de Roraima (> 43.000 

km
2
). Esta grande área é composta por um mosaico de 

ecossistemas não florestais (~70% de áreas abertas) e 

florestais (~30% de ilhas de mata, topos de serras e 

florestas ribeirinhas) (Barbosa et al. 2007). Os 

ecossistemas florestais da savana vêm sofrendo vários 

tipos de impactos antropogênicos, em especial fogo 

recorrente e extração seletiva. Contudo, a armazenagem 

de carbono na biomassa destes sistemas e a sua 

contribuição na diminuição dos impactos gerados pelo 

aquecimento global são pobremente conhecidos. O 

objetivo deste estudo foi estimar a biomassa arbórea viva 

acima do solo (variável dependente) em ilhas de mata 

(fragmentos florestais) antropizadas de uma área de 

savana de Roraima, norte da Amazônia Brasileira. Foram 

avaliados os seguintes fatores (variáveis independentes): 

dimensão do fragmento, estrutura florestal (tomando como 

base a posição no gradiente: borda e interior) e as 

características físicas e químicas do solo. A hipótese 

testada é a de que biomassa arbórea acima do solo (por 

unidade de área) é distinta entre a borda (menor 

biomassa) e o interior (maior biomassa) das ilhas, devido 

as diferenças na composição das espécies, na estrutura 

(diâmetro e altura dos indivíduos), e na fertilidade e textura 

do solo. 

Material e Métodos 

Foi realizado um inventário em 12 fragmentos florestais 

escolhidos aletoriamente, levando em consideração três 

categorias dimensionais (k = 3): ilhas grandes (20-60 ha), 

médias (10-20 ha) e pequenas (< 10 ha). Em cada 

dimensão foram estudadas quatro ilhas (n = 4) e, em cada 

ilha foram estabelecidas sub-parcelas de 30m x 10m (76 

no total). Todos os indivíduos arbóreos com diâmetro à 

altura do peito (DAP) ≥ 10 cm foram inventariados. A altura 

total de cada indivíduo foi estimada visualmente. Cada 

indivíduo foi registrado em uma planilha de campo, 

seguindo-se a coleta de material botânico, para posterior 

identificação no herbário da Universidade Federal de 

Roraima - UFRR. O cálculo da biomassa arbórea viva 

acima do solo (AGB) para todos os indivíduos com DAP ≥ 

10 cm foi realizado pelo método indireto a partir de uma 

equação alométrica (Chave et al. 2014).  Foram calculadas 

a área basal dos indivíduos (AB), a riqueza (S) e a 

diversidade (Shannon – H‟, logaritmo natural) de espécies 

por grupo dimensional. 

 

Resultados e Discussão 

Foram observados 1057 indivíduos de 112 espécies 

arbóreas (incluindo morfoespécies) pertencentes a 29 

famílias botânicas. Pouteria venosa (Mart.) Baehni 

(Sapotaceae) foi a espécie mais abundante em todas as 

categorias dimensionais. Ilhas de maior dimensão 

possuem maior área basal (ANOVA / Tukey0,05) e maior 

abundância de espécies de crescimento tardio e clímax, 

enquanto ilhas de menor dimensão possuem menor área 

basal e maior abundância de espécies pioneiras (e.g. 

menor densidade da madeira). A biomassa arbórea não 

diferiu entre a borda e o interior dos fragmentos 

independente da dimensão. Contudo, a biomassa arbórea 

para fragmentos grandes (443,9 Mg ha
-1

), médios (349,5 

Mg ha
-1

) e pequenos (202,4 Mg ha
-1

) diferiu 

significativamente (ANOVA / Tukey0,05). Desta forma, a 

tendência verificada é que fragmentos maiores possuem 

maior AGB por unidade de área. Por fim, a biomassa 

arbórea viva não apresentou qualquer relação com a 

textura do solo, indicando que a biomassa arbórea 

independe da concentração de silte, argila e areia contida 

nas ilhas de mata. 

Conclusões 

A biomassa arbórea viva acima do solo dos fragmentos 

varia por unidade de área em função de sua dimensão, 

porque ilhas de maior dimensão possuem maior 

abundância e área basal de espécies de crescimento 

tardio e clímax em relação as ilhas de menor tamanho (> 

abundância e área basal de espécies pioneiras), 

independente da textura do solo. 
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Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar o que nos 
diz a ética kantiana sobre o bullying, essa prática que 
agride a estrutura mental e social das pessoas. O bullying 
na escola se refere a todo tipo de agressão que crianças e 
adolescentes sofrem, seja verbal ou física, dado que pode 
acarretar que os mesmos se tornem adultos com 
sentimentos negativos e baixa autoestima e que tendem a 
adquirir sérios problemas de relacionamento, podendo, 
inclusive, contrair comportamento agressivo. Em casos 
extremos, a vítima poderá tentar ou cometer suicídio. No 
que diz respeito a ética de Kant, a razão é que mantém os 
princípios do dever e vem dar a liberdade de escolha do 
sujeito em seguir os princípios da moralidade, que tendem 
a existir por si mesmo de forma a priori. Kant trata então 
dos imperativos, são formas ou leis da razão, são deveres 
racionais, os imperativos determinam a relação entre as 
leis objetivas do querer e as imperfeições subjetivas da 
vontade humana, tendo em vista que cada imperativo tem 
a sua determinada característica. Os imperativos 
hipotéticos se baseiam nas necessidades práticas e tem 
um objetivo a atingir, sendo este um fim desejável, uma 
ação boa como meio para alcançar outra coisa, dado que 
é fundamentado na experiência e não tem valor moral e se 
pauta nas inclinações que é o erro. Já os imperativos 
categóricos, representam uma ação necessária em si, e 
não tem relação com um fim prático por ser objetivo vindo 
a formar uma lei universal que é a própria lei moral, obtida 
a priori, ele é que determina as ações boas tendo a razão 
como princípio, por ser o princípio supremo da moralidade. 
Enfim, o indivíduo que comete o Bullying, deixa de exercer 
uma ação necessária em si, ou seja, uma ação boa dentro 
da moralidade (imperativo categórico),o que vem acarretar 
seu enquadramento dentro do imperativo hipotético. Ao 
eliminar a intenção objetiva do elemento agressor 
mostrando para ele que com sua ação agressora estará 
denegrindo seu próprio caráter moral também se faz com 
que o mesmo tenha consciência que ao ferir a integridade 
do outro estará anulando não só a sua dignidade humana, 
mas a do indivíduo agredido também. 

Material e Métodos 

O material e os métodos utilizados são teóricos e práticos. 
Nessa pesquisa, foi realizada uma investigação teórica, 
com leitura, fichamentos, estudos bibliográficos em geral e 
uma intervenção prática. A intervenção prática consistiu na 
aplicação de um minicurso numa turma do ensino médio 
de uma Escola Pública na cidade de Boa Vista. O 
minicurso teve como objetivo discutir o tema apresentado, 
por fim foi dado aos alunos um questionário indagando 
sobre o que entendiam sobre a prática do bullying e se 
poderíamos utilizar a ética do Kant como uma base para 
nos nortear sobre as ações que são praticadas no bullying. 
O fato é que esse tema surgiu numa aula de prática 
profissional, o professor solicitou que fosse feito um 
projeto de intervenção prática em que deveria ser 
escolhido a teoria de um filósofo de forma  que o mesmo 
fosse aplicado na escola, tendo em vista que teria que 
está relacionado à realidade dos alunos. 

Resultados e Discussão 

O indivíduo que comete o Bullying na escola deixa de 
exercer uma ação necessária em si, ou seja, uma ação 
boa dentro da moralidade (hiperativo categórico), o que 
vem acarretar seu enquadramento dentro do imperativo 
hipotético. Ao eliminar a intenção objetiva do elemento 
agressor é necessário mostrar que essa ação agressora 
denigri seu próprio caráter moral. Também  faz  ferir a 
integridade do outro, e com essa ação acarretará na  
anulação da sua própria dignidade humana, como também 
a do indivíduo  agredido. 

Conclusões 

Diante do exposto podemos então ter o entendimento de 
que o Bullying na escola é uma ação consciente que se 
destina a vir causar agressão física ou moral de forma 
violenta, que tem a finalidade de ferir a dignidade humana. 
O indivíduo que pratica o Bullying na escola age de forma 
consciente, intencional objetivando um fim último, ou seja, 
uma ação desejável que vem levar o indivíduo a cair nas 
inclinações sensíveis. Desta forma suas atitudes podem 
estar inseridas dentro do que Kant afirma como sendo o 
erro, que se encontra no imperativo hipotético, por este 
objetivar uma vontade prática que vai propiciar um prazer 
voltado para uma finalidade de promover uma agressão a 
outrem. Portanto, com base na ética deontológica de Kant 
podemos pensar e repensar nossas ações, pois elas 
fazem parte do nosso exercício humano, tendo em vista 
que nos deparamos com algumas situações que exigem 
uma análise entre o que visa um fim, sendo este um 
imperativo hipotético, e o que representa uma ação 
necessária em si no caso imperativo categórico, pois 
devemos pensar no outro, ao invés de só pensarmos em 
nós mesmos.  
____________________ 
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Palavras Chave: Fosfato de cálcio; fosfato de alumínio; Bertholletia excelsa. 

Introdução 

A Bertholletia excelsa H.B.K. pertence a família 

Lecythidaceae, conhecida popularmente como castanha-

do-Brasil. É uma planta encontrada no Brasil, Venezuela, 

Colômbia, Peru, Bolívia e Guiana, sendo as formações de 

florestas mais densas encontradas no Brasil (Lorenzi, 

2002). É o principal produto do extrativismo e de 

exportação do bioma amazônico, e tem uma grande 

importância para os povos da região, além de contribuir 

para a preservação das florestas, tendo suas amêndoas 

elevado valor econômico, tanto numa escala regional e 

nacional (Amaral, et al., 2013; Locatelli et al., 2005). 

Porém, pouco se sabe da microbiota presente nas raízes 

desta espécie de importância para a Amazônia. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade de 

solubilização de fosfatos de cálcio e alumínio de bactérias 

isoladas de raízes de castanha-do-Brasil cultivadas e 

nativas em três municípios do estado de Roraima. 

Material e Métodos 

As bactérias foram isoladas de três localidades no estado 

de Roraima: no Campo Experimental Serra da Prata no 

município de Mucajaí que corresponde a um plantio de 

castanheiras com seis anos de idade; Campo 

Experimental Confiança, no munícipio do Cantá, dentro de 

um sistema agroflorestal (SAF) com dezenove anos de 

implantação; e no munícipio de São João da Baliza, em 

área de floresta nativa. 

As bactérias foram isoladas em meios semi-sólidos livre 

de nitrogênio (Döbereiner; et al,. 1995). Das 67 bactérias 

22 foram isoladas em meio JMV (semi-seletivo para 

Burkholderia ssp.) e 45 foram isoladas em meio NFB 

(semi-seletivo para Azospirillum ssp.). O meio para 

solubilização de fosfato foi composto de 0,5% (p/v) de 

extrato de levedura, 1% (p/v) de glicose e 2% (p/v) de 

ágar. Para solubilização de fosfato de cálcio (P-Ca) foi 

utilizado 0,26% (p/v) de CaHPO4 e o pH ajustado para 6.8.  

A solubilização de fosfato de alumínio (P-Al) foi realizada 

adicionando-se 0,35% de AlPO4 e o pH ajustando para 

4.5. As bactérias foram repicadas em triplicata em cada 

meio e incubadas por 10 dias a 28ºC. Foram avaliados a 

cada 48 horas o diâmetro da colônia e diâmetro do halo de 

solubilização com auxilio de paquímetro digital. O índice de 

solubilização (IS) para cada bactéria foi obtido através da 

formula: IS=diâmetro do halo (mm)/ diâmetro da colônia 

(mm) (Barraquero et al., 1976). 

 

 

Resultados e Discussão 

Através dos resultados obtidos as bactérias foram 

classificadas como baixa (IS<2), média (IS<4) e alta (IS≥4) 

capacidade de solubilização. Também foram classificadas 

de acordo com o inicio da solubilização em precoce (até 3 

dias) e tardia (acima de 3 dias). De 68 bactérias, 56 

apresentaram capacidade de solubilização. O P-Ca foi 

solubilizado por 17 bactérias, dessas 16 apresentaram IS 

baixo e uma apresentou IS médio. A capacidade de 

solubilização de P-Al foi identificada em 51 bactérias, mas 

todas apresentaram baixa capacidade de solubilização. 

Das 67 bactérias, 11 apresentaram a capacidade solubizar 

P-Ca e P-Al.  

Quanto ao tempo de solubilização, as bactérias que 

solubilizaram P-Ca, 6 foram classificadas como precoce e 

11 como tardias e as que solubilizaram P-Al, 10 foram 

classificadas como tardias e 41 como precoce. 

Conclusões 

Os resultados obtidos demonstram que raízes de 

castanha-do-Brasil abrigam bactérias capazes de 

solubilizar fosfatos e que possuem potencial de promover 

o crescimento vegetal. 
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Palavras Chave: Pachira quinata, vigor, espécie florestal. 

Introdução 

A exploração e o processamento industrial de madeira é 

uma das principais atividades econômicas na Amazônia 

brasileira. No entanto, em Roraima, não há plantios 

silviculturais comerciais de espécies nativas e a maioria da 

reposição florestal é feita pelo uso de espécies exóticas de 

rápido crescimento. O cedro doce (Pachira quinata (Jacq.) 

W.S Alverson) é uma importante espécie madeirável que 

ocorre naturalmente desde Honduras até Roraima (ARCO-

VERDE, 2002). Apesar do grande número de estudos 

realizados com o cedro doce, informações relacionadas à 

variabilidade morfológica, bem como à germinação das 

sementes são escassas. Sendo assim, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar características morfológicas e a 

germinação de sementes coletadas em área experimental 

da Embrapa Roraima. 

Material e Métodos 

Os dados obtidos no presente estudo foram coletados em 

uma área experimental destinada à produção de sementes 

de cedro doce, instalada em setembro de 2008, em área 

de floresta alterada, pertencente a Embrapa Roraima e 

localizada no município de Mucajaí - RR. Sementes de um 

total de 484 plantas provenientes de quatro procedências 

de cedro doce (Alto Alegre, Bonfim, Mucajaí, Normandia), 

plantadas em espaçamento de 3 m x 2 m, foram coletadas 

entre abril e maio de 2014. Um total de 2400 sementes, 

aleatoriamente coletadas nas plantas, independente da 

procedência, foram classificadas visualmente quanto às 

características: tamanho predominante da semente. A 

massa de 100 sementes também foi obtida. A mesma 

amostra foi passada em peneiras metálicas para separar 

fisicamente as sementes em pequenas, médias e grandes, 

onde as sementes retidas na peneira de furos redondos de 

diâmetro de 4,5 mm foram consideradas grandes; as que 

passaram por esta peneira e ficaram retidas na peneira 

com furos oblongos (diâmetro de 3,25 mm x 22 mm), 

consideradas médias, e as que passaram pelas duas 

peneiras anteriores foram consideradas pequenas. As 

sementes pequenas, médias e grandes foram separadas 

em quatro amostras de 100, pesadas e colocadas para 

germinar em gerbox, contendo papel-filtro umedecido 2,5 

vezes o peso do papel, no interior de câmara de 

germinação (BRASIL, 2009). Os dados obtidos foram 

submetidos à análise estatística, com a planilha excel. 

Resultados e Discussão 

As sementes separadas visualmente em grandes e 

pequenas resultaram em massa média de 100 sementes 

de 3,6 g e 2,9 g, respectivamente. Verificou-se variações 

nas sementes destas duas classes assim geradas. Ao 

proceder a utilização de peneiras, as três classes geradas 

apresentavam sementes mais uniformes que as classes 

avaliadas visualmente. As massas médias de 100 

sementes destas classes foram 3,75; 3,10 e 1,95 g, 

respectivamente para grandes (>4,5 mm), médias (<4,5 

mm e >3,25x22 mm) e pequenas (<3,25x22 mm), 

respectivamente. 

As sementes de tamanho médio apresentaram maior 

velocidade de germinação, com índice de 21,7, em relação 

às grandes (15,7) e pequenas (11,1). O tempo médio para 

germinação de metade das sementes foi de cinco dias 

para as sementes médias e de seis dias para as outras 

(grandes e pequenas). Quanto à porcentagem de 

germinação, as sementes médias resultaram em 60%, 

enquanto as grandes 43% e as pequenas 30% (Figura 1). 

Verificou-se a presença de fungos nas sementes, os quais 

podem ter contribuído para a reduzida percentagem de 

germinação obtida. No período de colheita ocorreram 

chuvas que podem ter resultado na perda da qualidade 

fisiológica das sementes coletadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Monitoramento da germinação das sementes 

(grandes, médias e pequenas) de Cedro doce, separadas 

em diferentes peneiras. 

Conclusões 

A separação das sementes de Cedro doce quanto ao 
tamanho (grandes, médias, pequenas) é importante para 
utilizar sementes vigorosas na produção de mudas. 
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Palavras Chave: Myrciaria dubia, sementes, propagação. 

Introdução 

O camu-camu (Myrciaria dubia H.B.K. (Kunth) McVaugh) é 

uma Myrtaceae com ocorrência comum nas margens de 

vários rios e lagos da Amazônia. Seus frutos são 

importantes na área nutricional e farmacológica devido aos 

grandes teores de vitamina C e de antioxidantes. Suas 

sementes necessitam de estudos técnico-científicos que 

permitam elucidar os aspectos da sua ecologia, morfologia 

e fisiologia. Desta forma, neste trabalho foram 

caracterizados os processos de emergência da semente 

de camu-camu e da morfologia de plântulas nos seus 

primeiros dias de desenvolvimento. 

Material e Métodos 

Para caracterizar o crescimento de plântulas de camu-

camu, utilizou-se 100 sementes oriundas de frutos 

coletados no Rio Urubu em Bonfim-RR. Após a coleta dos 

frutos, as sementes foram retiradas e lavadas em água 

corrente. Em seguida foram armazenadas em água no 

interior de recipientes de vidro mantidos no laboratório de 

análise de sementes (LAS) da Embrapa Roraima a 25 

±3
o
C e UR de 60-65%. As sementes foram previamente 

selecionadas quanto a uniformidade da massa e então 

semeadas em bandejas com substrato composto por areia 

e serragem (1:1). A cada dois dias foram semeadas 10 

sementes, do dia 10 ao dia 28 de setembro de 2013, para 

o acompanhamento com contagem de plântulas 

emergidas até completar-se 32 dias. Ao mesmo tempo 

registrou-se o número de sementes emergidas e aos 32 

dias retirou-se as plântulas para mensuração da altura das 

plântulas e contagem de pares de folhas formados em 

todas as semeaduras realizadas. 

Resultados e Discussão 

A emergência de plântulas da primeira semeadura iniciou 

aos 16 dias após a semeadura (DAS), e nas semeaduras 

subsequentes a emergência das plântulas foi antecipada 

por até seis dias. Nas semeaduras de 10 a 20 de 

setembro, em 10 de outubro já havia emergência de 

100%, enquanto as de 22 a 26 de setembro, em 12 de 

outubro estavam 80% de emergência. A emergência 

seguiu tendência crescente com redução do tempo para 

ocorrer a primeira plântula emergida (Figura 1). 

Os valores médios da altura das plântulas (cm) e o 

número de pares de folhas durante 32 dias, aumentaram 

com os dias, embora valor mais expressivo, para altura, 

seja verificado entre o 28º e o 30º dias (Figura 2). As 

plântulas apresentaram altura média entre 1,5 e 7,3 cm, 

variando de 1,00 a 8,00 cm. O número de pares de folhas 

variou de um a quatro, com médias entre 0,3 e 3,3 pares. 

         

Figura 1. Evolução do percentual de sementes de camu-
camu (Myrciaria dubia) com emergência de plântulas, 
semeadas a cada dois dias por 20 dias. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        

 

        
Figura 2. Valores médios de altura e pares de folhas em 
plântulas de camu-camu (Myrciaria dubia) em 32 dias. 

Conclusões 

As sementes de camu-camu apresentam emergência 

acima de 87% aos 32 dias. 

A altura das plântulas de camu-camu, bem como o 

número de pares de folhas apresentam aumento 

crescente. 
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Palavras Chave: UFRR, Cão errante, Agressividade.  

 

Introdução 

O cão (Canis familiaris, Linnaeus, 1758) é o companheiro 
mais antigo do homem, seguindo-o por diversos 
continentes através dos séculos (MOREY, 1994), porém 
quando este vive de forma errante pelas ruas pouco se 
sabe sobre seus comportamentos e hábitos, sendo 
necessária uma abordagem inquisitiva para a melhor 
compreensão de seus atos. Como no campus Paricarana 
da Universidade Federal de Roraima (UFRR) existe a 
presença de diversos cães erráticos que se alimentam e 
se reproduzem no local, desenvolveram-se conflitos entre 
a comunidade do campus e os cães residentes, o que 
suscitou esta pesquisa com o objetivo de caracterizar o 
comportamento dos cães em relação á comunidade 
universitária. 

Material e Métodos 

Os comportamentos foram descritos utilizando-se a 
técnica de observação animal focal (ALTMANN, 1974), 
onde se observava as ações dos cães da UFRR em um 
total de 80 horas de observação, todos os 
comportamentos dos cães que interagiam com humanos 
foram registrados com base nos seguintes 
comportamentos: Posição da cauda, sendo a elevação 
proporcional ao nível de dominância; Angulação da 
cabeça, olhar altivo um sinal de atenção; Angulação das 
orelhas, orelhas para cima sinal de dominância; Padrão de 
aproximação, aproximação direta sinal de dominância; 
Lambidas, lambidas na boca ou mãos sendo sinal de 
submissão; Rosnados, sinal de agressividade; Mordidas, 
sinal de agressão; Mostrar de dentes, sinal de 
agressividade; Mostrar barriga, sinal de submissão; 
Posição do corpo, postura rígida sinal de dominância. 

Resultados e Discussão 

A tolerância ao contato humano variou de indivíduo para 
indivíduo. Alguns eram extremamente tolerantes, 
chegando a requisitar o contato, balançando o rabo 
aproximando-se e saudando. Enquanto outros se 
mostravam ariscos, mantendo-se pelo menos há 50 
metros de qualquer humano. Usualmente os cães latiam 
se surpreendidos pelos humanos, ou se estes se 
aproximassem demais, porém sem comportamentos 
agressivos. Casos de agressividade, onde os cães 
rosnavam ou tentavam morder só aconteceram quando o 
humano se aproximava de uma fêmea com filhotes 
pequenos, e esta tentava defende-los. Porém o 
comportamento dos cães se modificava quando estes 
executavam o comportamento de patrulhamento do 
território. Entre os cães da UFRR este é um ritual feito por 
toda a matilha. Os cães caminhavam juntos, atentos. 
Quando um cão identificava algo que chamasse sua 
atenção, emitia um latido específico, logo toda a matilha se 
direcionava ao local. Qualquer humano encontrado 
vagando pela universidade era abordado por toda a 
matilha, latindo. O que se desenrolava a seguir dependia 

da ação do intruso; por algumas vezes foi visto o humano 
“fugir” do local, em carros ou bicicletas que trafegavam 
pela rua, ou a pé, que vendo os cães apressavam o passo 
para chegar em seu destino. Em todos esses casos os 
cães reagiam indo em direção ao alvo, latindo e investindo, 
chegando bem perto, mas não chegando a morder. Por 
outras vezes foi observado pessoas andando, que com a 
aproximação da matilha, se mantiveram calmas e 
continuaram a andar em seu ritmo. Estas pessoas foram 
seguidas pela matilha, que latia, mas nenhum individuo 
investiu contra o humano. 

Conclusões 

Em geral o comportamento dos cães em relação ás 

pessoas depende puramente do comportamento 

desenvolvido pelo humano durante a aproximação. É 

necessário ter em vista que o cão tem como ancestral o 

lobo, um caçador que vive e caça em matilhas. Quando a 

aproximação humana demonstra medo, ele 

inconscientemente está sinalizando para o cão que é uma 

presa, despertando o instinto de caça. Aproximar-se de 

maneira calma e determinada é a melhor abordagem 

quando a interação com o cão é inevitável. É importante 

frisar que os cães do campus Paricarana são 

acostumados com a presença humana, porém não com 

sua proximidade, logo a aproximação humana além da 

zona de conforto do cão é respondida com latidos, o que é 

erroneamente percebido pelo humano como um ato de 

agressividade. É necessário que haja uma conscientização 

entre a comunidade universitária, para que se possa 

interagir e conviver com esses cães com maior segurança 

e tranquilidade. 
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Palavras Chave: Fixação biológica de nitrogênio; Feijão-dos-arrozais; Amazônia  

Introdução 

Dentre as espécies do gênero Macroptilium, destaca-se M. 
lathyroides (L.) Urb. utilizada como forragem (Monkset al., 
2006; Guerra et al., 2007; Vasconcelos et al., 2011). 
Apresenta características apropriada para solos úmidos, 
vegetal em locais mal drenados e com pH baixo. 
Conhecida por diferentes nomes: figo-de-pombo 
(VASCONCELOS et al. 2011), feijão-dos-arrozais 
(FERREIRA et al., 2004) ou feijão-de-rôla (Basile et al., 
2007).  
Essa leguminosa foi encontrada recentemente nas 
lavouras de soja de áreas agrícolas em Roraima, e 
estabelece simbiose com bactérias fixadora de nitrogênio. 
Apesar disso, pouco se conhece sobre a diversidade 
destas bactérias. Sendo assim, objetiva-se neste trabalho 
caracterizar fenotipicamente e verificar a ocorrência de 
nodulação em soja de bactérias isoladas de nódulos de M. 
lathyroides coletadas em solos de Roraima. 

Material e Métodos 

A caracterização fenotípica foi realizada através da morfo-
fisiologia cultural das colônias. Para isto, as bactérias 
foram cultivadas em meio de cultura sólido YMA (Fred & 
Waskman, 1928), contendo azul de bromotimol e 
incubadas a 28°C. A caracterização foi iniciada a partir do 
aparecimento das primeiras colônias isoladas.  
As características avaliadas foram: crescimento em dias, 
alteração do pH do meio, diâmetro das colônias, forma, 
elevação das colônias, borda, superfície da colônia, 
produção de muco, transparência, muco.  
Além das bactérias isoladas também foi incluído na 
caracterização quatro estirpes referências recomendada 
para a cultura da soja, SEMIA 587, SEMIA 5019 
(Bradyrhizobium elkanii); SEMIA 5079 (B. japonicum) e 
SEMIA 5080 (B. diazoefficiens), devido às plantas se 
encontrarem em lavoura de soja.  
As características foram comparadas e suas semelhanças 
foram estimadas pelo coeficiente de Jaccard. Os isolados 
foram agrupados pelo método UPGMA 
(averagelinkageclustering), representados graficamente 
por um dendrograma (NTSYS-pc, versão 2.1t). Formando 
assim 47 grupos, sendo que nenhum dos isolados 
formaram grupos com as estirpes referência da soja.  
Para verificar a capacidade de nodulação dos isolados, foi 
montado um experimento em casa de vegetação da 
Embrapa RR utilizando garrafas de vidro (tipo long neck) 
com 300 ml de solução nutritiva de Hoagland e Arnon, em 
delineamento inteiramente casualizado.  
Utilizando as 47 bactérias de M. lathyroides, 
representantes dos grupos formados no dendograma, um 
tratamento nitrogenado, um controle e uma estirpe 
referência SEMIA 5080 inoculada em soja, cada 
tratamento com três repetições, por um período de 25 
dias. 
 

Resultados e Discussão 

Através da caracterização fenotípica das bactérias foi 
possível observar que de 129 bactérias, 79 são de 
crescimento muito rápido e 50 de crescimento rápido. E 
não apresentando bactérias com crescimento 
intermediário e lento.  
Quanto à alteração do pH do meio, 52 bactérias 
apresentaram reação ácida; 30 neutra e 47 alcalina. 
Características que se diferem das encontradas em 
bactérias do gênero Bradyrhizobium (Moreira & Siqueira, 
2006). Em que apresentam na maioria, crescimento 
intermediário a lento e reação neutra ou alcalina do meio. 
Não houve nodulação na autenticação realizada com os 
isolados na cultura da soja. 
 

 

 
 

Figura 1. Características morfo-fisiológicas culturais das 
bactérias isoladas de feijão-dos-arrozais (Macroptilium 
lathyroides) coletadas em lavoura de soja em Roraima. 
pH; TC (tempo de crescimento); FC (forma da colônia); EC 
(elevação da colônia); BC (borda da colônia); SC (superfície da 
colônia); PM (produção de muco); TM (transparência do muco); 
CM (consistência do muco); AM (aparência do muco); CC (cor 
da colônia) e EM (elasticidade do muco). 

Conclusões 

As bactérias isoladas de M. lathyroides 
apresentaram elevada diversidade morfo-fisiológicas.  

Os isolados não foram capazes de nodular em soja 
e por tanto trata-se bactérias nativas. 
_________________________ 
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Palavras Chave: Palinologia, Morfologia polínica, Savana. 

 

Introdução 

Os estudos palinológicos são muito importantes, pois 
podem auxiliar na identificação de espécies botânicas, na 
identificação do pólen de plantas alergógenas, em estudos 
palinotaxonômicos, identificação de paisagens fósseis 
pelos registros palinológicos contidos em sedimentos, na 
identifica da origem botânica de amostras de mel por meio 
do conteúdo polínico. Em Roraima encontramos estudos 
com pólen recente por Silva & Absy (2000), e Silva (1998, 
2005). Este estudo teve como objetivo caracterizar os tipos 
polínicos das plantas lenhosas do Parque Ecológico 
Bosque dos Papagaios, município de Boa Vista, Roraima.  

Material e Métodos 

A coleta do material botânico foi realizada quinzenalmente 
de Junho/2011 a Maio/2012. Foram retirados três ramos 
florais de cada planta. Destes ramos retiraram-se botões 
florais que foram colocados em tubos de ensaio contendo 
ácido acético, posteriormente eles foram macerados e 
coados, para serem submetidos ao método de acetólise 
de Erdtman (1952). O material acetolisado foi montado em 
lâmina de microscópio, segundo o método de Labouriau 
(1973). Foi examinado o material polínico de 63 espécies. 
Foram observados 25 grãos de pólen de cada espécie 
para obtenção das medidas do diâmetro polar, equatorial, 
caracterização da exina e das aberturas. A nomenclatura 
seguiu os termos contidos nos glossários palinológicos de 
Barth & Melhem (1988) e Queiroz (2012). 

Resultados e Discussão 

Os grãos de pólen das plantas estudadas foram 
caracterizados quanto ao tamanho, sendo 51% de 
tamanho médio, 27% pequeno, 17% grande, 3% muito 
pequeno e 2% muito grande. Esse resultado reafirma o 
que Barth & Melhem (1988) citam em seu glossário 
palinológico, que a maioria dos grãos de pólen das 
angiospermas apresenta tamanho médio. De acordo com 
Labouriau (1973) o tamanho dos grãos pode ser afetado 
pelo método de preparação, podendo aumentar de 
tamanho, sendo necessário reduzir o tempo de preparação 
e mensuração, pois o grão leva um tempo para estabilizar 
seu volume. Este fato não foi observado neste trabalho, 
pois a maioria dos grãos de pólen estudados 
apresentaram medidas menores, comparando com as 
medidas descritas por outros autores. Na relação diâmetro 
polar/diâmetro equatorial, 43% foram classificado com a 
forma prolato-esferoidal, 33% subprolato, 13% prolato, 6% 
oblato-esferoidal, 5% esférico. Quanto aos tipos de 
abertura dos grãos de pólen estudados, 59% 
apresentaram-se colporados, 21% porados, 11% 
colpados, 8% inaperturados e 1% parassincolpado. De 
acordo com Labouriau (1973) o tipo de abertura colporo é 
encontrado na maioria das dicotiledôneas. 
 

Conclusões 

Os grãos de pólen estudados apresentaram variação 
morfológica quanto ao tamanho, forma, tipos de aberturas 
e ornamentação da exina. Para algumas espécies não 
foram encontradas descrições polínicas, o que demonstra 
que ainda faltam muitas pesquisas nesta área, 
principalmente para Roraima, onde há poucos estudos 
publicados relacionados à palinologia. 
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Palavras Chave: Carvão no solo, ilhas de mata, savana, florestas sazonais.  

Introdução 

O carvão apresenta uma enorme resistência aos 
processos de degradação natural mantendo o carbono 
vegetal dentro de um ciclo de longo prazo em sistemas 
florestais (Kuhlbusch & Crutzem 1995). Embora a queima 
da biomassa florestal produza carvão e este seja um fator 
importante dentro dos cálculos dos estoques de carbono 
terrestre, as medidas desses estoques são limitadas, 
razão pela qual as atuais estimativas nacionais não 
incluem o carvão na contabilidade do estoque de carbono 
florestal. A maioria dos estudos está orientada a estimar a 
produção de carvão após um evento de fogo em regiões 
de floresta contínua, onde as frentes de desmatamento 
são mais atuantes. Contudo, fragmentos florestais 
dispersos em áreas de savana possuem alta frequência de 
fogo e podem conter substancial estoque de carvão do 
solo sem qualquer tipo de estimativa. O objetivo do estudo 
foi estimar o estoque de carvão presente no solo de 
fragmentos florestais dispersos na matriz de savana de 
Roraima. O estoque de carvão foi associado a possíveis 
fatores de variação dos fragmentos: dimensão, gradiente 
(borda e interior) e distribuição vertical do carvão no perfil 
de 1 m.  

Material e Métodos 

O estudo foi desenvolvido em 12 fragmentos de florestas 
sazonais (ilhas de mata) dispersos em formações de 
savana do estado de Roraima, localizados dentro do 
Projeto de Assentamento Nova Amazônia I (PANA I); ~35 
km à nordeste da cidade de Boa Vista. Os fragmentos 
foram distintos segundo a dimensão: grandes (20-60 ha), 
médios (10-20 ha) e pequenos (< 10 ha), com quatro 
fragmentos para cada categoria. Em cada ilha foram 
traçados transectos no sentido norte-sul onde foram 
realizadas as coletas de solo utilizando um amostrador de 
raízes (Eijkelkamp). Cada amostra foi realizada em um 
perfil de 1 m de profundidade. No total foram realizados 69 
perfis distribuídos nos 12 fragmentos florestais. Cada um 
dos perfis foi dividido em seis intervalos de profundidade 
amostrais (0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 e 90-100 cm). 
O carvão contido em cada intervalo foi separado por 
tamisação e coletado manualmente (método direto), 
considerando só os fragmentos de carvão com diâmetro ≥ 
2 mm. Carvões < 2 mm, visíveis, também foram coletados 
manualmente. Após a tamisação, as amostras foram 
lavadas e em seguida secas em estufa a 100 

0
C até peso 

constante. As concentrações de carvão dos intervalos de 
profundidade de 50 – 90 cm foram estimadas assumindo 
um modelo exponencial de decaimento (método indireto). 

Resultados e Discussão 

Os estoques de carvão no solo entre borda e interior não 
diferiram, da mesma forma que os estoques determinados 
para cada categoria de fragmento (ANOVA0.05 fatorial). O 
estoque total médio de carvão (método direto + indireto) 
considerando todos os fragmentos florestais foi de 3,12 ± 

1,22 Mg ha
-1

 na coluna de 1 m de profundidade do solo. 
Este valor é pouco inferior ao reportado por Sanford et al. 
(1985) para os solos de floresta tropical de terra-firme do 
Alto Rio Negro, norte da bacia central da Amazônia (4,6 
Mg ha

-1
). Esta grande quantidade de carvão foi explicada 

pelos autores como resíduos das antigas práticas de 
agricultura e queima na região. Uma explicação que 
também pode ser adotada para o estudo em tela. A 
distribuição vertical da concentração de carvão seguiu um 
comportamento exponencial decrescente, com a maior 
concentração de carvão (57,9%) sendo observada nas 
primeiras camadas (0-30 cm) e, a menor (17,3%), nos 
últimos intervalos de profundidade (70-100 cm). Esta maior 
concentração nos primeiros intervalos reflete a alta 
frequência de fogos atualmente observada nas áreas de 
savana de Roraima. 

Conclusões 

Ilhas de mata dispersas na matriz de savana de Roraima 
possuem substancial estoque de carbono de longo prazo 
em forma de carvão do solo (1m profundidade), 
independente do gradiente (borda/interior) e do tamanho 
do fragmento. Utilizando os valores calculados por este 
estudo, estima-se que os fragmentos da savana de 
Roraima armazenem 2,61 x 10

6
 Mg C, o que representa 

de 0,003-0,005%  do total de C estocado na biomassa 
acima do solo para todos os ecossistemas florestais da 
Amazônia. 
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Palavras Chave: Saúde, socialização, cultura. 

Introdução 

A qualidade de vida é um conceito subjetivo, individual, 

com características culturais e sociais, compreendida 

também como a saúde em seu conceito ampliado, ou seja, 

não somente como a ausência de doença, mas o bem-

estar em todos os aspectos. Além de outros fatores, a 

organização e participação em ambientes que promovam 

a saúde de modo geral deve ser um objetivo do poder 

público, das comunidades e do indivíduo. O estudo visou 

identificar as percepções de participantes do CTG Nova 

Querência de Boa Vista-RR sobre a influência desse 

ambiente em seu bem-estar. 

Constatou-se que os participantes do CTG que fizeram 

parte do estudo consideram que a participação nesse 

ambiente traz benefícios para sua qualidade de vida nos 

aspectos social, psicológico, físico e ambiental, 

influenciando positivamente nas relações familiares. 

Material e Métodos 

A pesquisa foi qualitativa, analisada sob a ótica do 

conteúdo proposta por Bardin (2010). A coleta de dados 

ocorreu em novembro de 2012, com administradores, 

instrutores e participantes das diversas atividades físicas e 

culturais oferecidas no CTG com idade superior a 11 anos 

que frequentavam no mínimo três vezes por mês o Centro, 

os quais foram convidados e participaram por adesão. 

Foram utilizadas como técnicas de pesquisa, entrevista 

com perguntas semiestruturadas  e grupo focal. O projeto 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

Univates, sob o parecer nº 78067. 

Resultados e Discussão 

Com exceção de um único participante da pesquisa, os 

demais foram unânimes em afirmar que o CTG influencia 

positivamente em sua qualidade de vida. Justificativas 

como o fato de poderem participar de atividades físicas, de 

lazer e descontração, de compartilhar a cultura, de o 

ambiente promover felicidade, segurança e bem-estar, 

foram elementos que se sobressaíram. Mas, sobretudo, 

por poderem encontrar com amigos e pessoas em quem 

se pode confiar e devido à importância da integração 

social e familiar. 

Sousa e Cerqueira-Santos (2011, p. 63) afirmam que 

“Amigos oferecem companhia, oportunidades para o riso, 

para o partilhar de atividades [...]”. Como, de modo geral 

os amigos provêm do mesmo grupo, há um 

enriquecimento das relações, visto que ocorre um 

compartilhar de histórias, da cultura, de brincadeiras e 

canções que fizeram parte das experiências vividas e que 

se tornaram favoritas, bem como das vivências e 

aprendizados sociais (BEE, 1997). Nesse sentido, 

considera-se sobremaneira a importância das relações de 

amizade e do apoio social advindo dessa dinâmica para o 

bem viver humano e para o aperfeiçoamento da qualidade 

de vida. 

Conclusões 

Constatou-se que os participantes do CTG que fizeram 

parte do estudo consideram que a participação nesse 

ambiente traz benefícios para sua qualidade de vida em 

diferentes aspectos, porém, sobressaiu-se o aspecto 

social, as amizades e as relações familiares. 

Compreende-se que o bem-estar e a felicidade advindos 

dessas vivências podem contribuir para a diminuição pela 

procura por serviços de saúde, melhoria da autoestima, 

maior produção nos ambientes de trabalho e melhor 

qualidade de vida, com influências em suas diversas redes 

de atuação e convivência social. 
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Palavras Chave: ciências, tecnologia, consciência, sociedade. 

Introdução 

As pessoas precisam ter acesso à ciência e à tecnologia, 

não somente no sentido de saber utilizá-los, mas também 

para compreendê-los e ser crítico quanto a sua função 

social, pois, as ferramentas tecnológicas trazem 

mudanças no comportamento cultural, político e nas 

relações do homem consigo e com outros, com isso, o 

grande objetivo da tríade, sala de ciências Sesc, 

juntamente com o apoio de escolas publicas e a 

Universidade Estadual de Roraima é levar o 

desenvolvimento cientifico e tecnológico, uma vez, que 

este tem ocasionado diversas transformações na 

sociedade, refletindo nas mais diferentes mudanças desde 

níveis econômicos à sociais. 

Além de oportunizar o contato com a ciência, centenas de 

crianças já puderam recriar e aprimorar as experiências 

trazidas pelos mentores através do projeto “sala de 

ciência”. Conforme Marandino (2002) a preocupação de 

quem está envolvido com as questões educacionais em 

ciências/tecnologia é ao mesmo tempo por uma demanda 

da sociedade por esses novos espaços de informação. 

Material e Métodos 

Através do estabelecimento e cumprimento de metas são 

utilizados os mais diversos métodos e materiais, dentre 

eles, materiais de produtos recicláveis, já que a intenção, 

não é somente criar equipamentos tecnológicos, mas 

também inserir uma consciência social, com métodos 

educativos e de propagação do conhecimento assim como 

o trabalho em grupos. 
As observações das mediações nas ações desenvolvidas 
nas escolas estaduais em sua área interna geralmente no 
pátio central. Foram realizadas durante as visitas 
escolares, exposição de materiais científicos a partir de 
palestras e oficinas. Com uma média de 12.000 
atendimentos por ano, pode-se crer que a efetivação da 
sala de ciências no ambiente escolar tem feito a diferença 
no ensino oportunizando o acesso à ciência democrática. 

Resultados e Discussão 

Esta relação nos traz a questão sobre o quanto a ciência 

contribui e afeta a sociedade e seu cotidiano sempre 

reinventando um saber, um conhecimento de que não se 

pode negar o vivido e que esta produção de conhecimento 

através das experiências nos leva a outro patamar de 

transformações profundas e diárias e que cada vez mais 

tem ganhado maior importância seja ele pela tecnificação 

das coisas, informatização e investigação. 

Conforme Veiga (2002), quando o conhecimento sai do 

contexto de produção e entra na esfera pública, onde se 

envolve com as questões culturais e sociais há uma 

reinterpretação do conhecimento em função da sua 

utilização. O que se percebeu nas diversas visitas da sala 

de ciências foi a transformação do que já era conhecido 

em um novo conhecimento. 

Nas experiências de implantação do projeto percebeu-se 

que alguns aspectos receberam maior atenção, aqueles 

em que há maior interação do publico alvo, nesta 

perspectiva Almeida (2005), evidencia um modelo de 

experiência denominado modelo contextual de 

aprendizagem. 

Conclusões 

Não se pode estimar a importância de um espaço aberto à 
comunidade como um todo, que proporcione o conjunto de 
articulações e que faça a ciência acontecer. Onde a 
prática e a teoria se completam, as “salas de ciências” é o 
lugar da concretização do desenvolvimento científico a 
partir da leitura de mundo e seus agentes, este ensino 
estimula a formação de futuros pesquisadores nas mais 
diversas áreas do conhecimento humanos e tecnológicos. 
A ciência e a tecnologia devem ter representação social 
real, pois, enquanto sistema de conhecimentos é como 
conjunto constituído pelo saber/fazer e é este pensamento 
é o que rege a ciência itinerante. Diante desta perspectiva, 
o sistema científico atrelado à tecnologia atinge sua 
realidade vivencial e a apropriação do conhecimento 
científico promove um questionamento de seus saberes 
cotidianos, possibilitando uma intervenção criativa e crítica 
da realidade na qual os indivíduos estão inseridos. 
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Palavras Chave: Myrciaria dúbia, nutrição mineral, desenvolvimento. 

Introdução 

O grande potencial do camu-camu“Myrciaria dúbia (Kunth) 

McVaugh” está na quantidade de vitamina C, não sendo 

conhecida outra planta que possua teores semelhantes ou 

superiores deste elemento (Yuyama. K. 2002.). O camu-

camu está entre as frutas brasileiras que possui potencial 

econômico de comercialização da sua polpa e ainda não 

existem recomendações de como se produzir mudas com 

uma adequada adubação mineral. Além disso, para a 

produção de mudas não se dispõe, ainda, de informações 

técnicas sobre adubação química principalmente com uso 

de NPK. Neste sentido o objetivo do trabalho foi verificar a 

eficiência do formulado NPK 10-10-10 em diferentes 

intervalos de aplicação no desenvolvimento de porta-

enxertos de camu-camu. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no Setor de Fruticultura da 

Embrapa Roraima, localizado no município de Boa Vista-

RR no período de julho 2012 a fevereiro de 2013. O 

delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualizado em esquema fatorial de 5 x 2 sendo 5 doses 

do formulado NPK 10-10-10 ( 0; 0,5; 0,1; 0,2 e 0,3 g dm 
-3

) 

e dois períodos de aplicação (14 e 28 dias),  com 5 

repetições e 4 plantas por repetição. A cada 30 dias, por 

um período de cinco meses foram avaliadas as 

características de comprimento da parte aérea das plantas 

(CPA) e diâmetro do colo (DC) mensurado com o auxílio 

de um paquímetro digital (mm). As variáveis foram 

submetidas à análise de variância, pelo teste F e 

regressão (p<0,05), através do software estatístico 

SISVAR
®
(FERREIRA, 2007). 

Resultados e Discussão 

De acordo com a análise estatística, houve influência das 

doses de NPK utilizadas sobre o comprimento da parte 

aérea independente do intervalo de aplicação. As mudas 

obtiveram alturas semelhantes à testemunha quando 

aplicado a dose de 0,3 g do produto, 22,41 e 23,53 cm 

respectivamente. O crescimento das plantas foi afetado 

pela aplicação das doses mais altas do NPK, causando 

fitotoxidez ou desequilíbrios nutricionais. Para a 

característica de diâmetro houve maior espessura 3,7 mm 

quando aplicada a dose de 2 g dm 
-3 

. Situação semelhante 

foi registrada Rozaneet al. (2007) trabalhando com a 

produção do porta-enxerto citrumeleiro ´Swingle´ em 

função da adubação NPK, e Prado et al. (2008), estudando 

o efeito da adubação com NPK em mudas de laranja 

„Valência‟ enxertadas em citrumeleiro ´Swingle´, 
constaram aumento para essa característica. 

Figura 1 Efeito de doses de NPK na altura da parte aérea 

de porta-enxertos de camu-camu aos 150 dias após 

transplantio. Boa Vista, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2 Efeito de doses de NPK no desenvolvimento do 
diâmetro do caule em porta-enxertos de camu-camu aos 
150 dias após transplantio. Boa Vista, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Para a característica comprimento da parte aérea a dose 
de 0,3 g dm 

-3
de NPK proporciona maior desenvolvimento 

e para o diâmetro do caule, a dose de 0,2 g dm 
-3 

proporcionou maiores valores. 
Não houve diferença nas variáveis estudadas quando 
aplicado o formulado nos intervalos de 14 e 28 dias. 
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Palavras Chave: Cultura, Mitos e Saúde, Religião 

Material e Métodos 

Os mitos estão presentes desde a antiguidade na vida das 

pessoas, sendo intimamente relacionados com as crenças 

e a cultura de cada população. No âmbito da saúde muitos 

mitos refletem atitudes preconceituosas nas quais o ser o 

humano está envolto por suas crenças, segredos, 

questões de gêneros, vínculos afetivos, agregações, entre 

outras. Neste aspecto destaca-se os saberes populares 

que muitas vezes tem o poder de curar, acalmar, melhorar 

e solucionar os problemas de saúde. Sabe-se que a 

influência cultural contribui de sobremaneira para o 

enfretamento de diversas situações na vida, inclusive 

casos de doenças em que as populações utilizam-se de 

saberes populares fortemente interligados as crenças e 

aos mitos para enfrentá-las. Desta forma o presente 

estudo tem como objetivo analisar as concepções sobre 

mitos e suas relações com a saúde na perspectiva teórico-

prática dos diferentes estudos presentes na literatura. 

Material e Métodos 

Foi realizada uma revisão crítica da literatura observando 

as publicações disponíveis nas bases Medline, Lilacs e 

Scielo. Para a localização dos artigos, foram usados os 

seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da 

Biblioteca Virtual em Saúde BVS/BIREME, em português, 

e seus congêneres em espanhol e inglês: cultura, mitos e 

saúde, religião. Foram selecionados artigos em língua 

portuguesa, inglesa e espanhola num total de 213 artigos, 

foram consultados também livros, teses e dissertações, do 

período de 1988 a 2013.  

Resultados e Discussão 

Observa-se através dos séculos a existência das 

concepções sobre o significado da palavra mito, muitos 

são os autores que correlacionam os mitos com a 

evolução histórica da humanidade e associam a valores 

culturais, crenças e tradições. Segundo Eliade (2006) o 

mito é uma realidade cultural extremamente complexa, 

que pode ser abordada e interpretada através de 

perspectivas múltiplas e complementares. Já Helman 

(2009) considera que a origem da cultura tem influência 

importante em muitos aspectos da vida das pessoas, 

incluindo crenças, comportamentos, percepções, 

emoções, linguagem, religião, rituais, estrutura familiar, 

dieta, modo de vestir, imagem corporal, conceitos de 

espaço, de tempo e atitudes em relação a doença, dor e 

outras formas de infortúnio – todos podendo ter 

importantes implicações para a saúde e os cuidados de 

saúde. Nota-se que em busca pela cura muitas pessoas 

recorrem a fé que possuem na própria religião, através das 

crenças e mitos que desenvolvem diante da sua própria 

cultura ou devido não encontrar resultados positivos com a 

medicina cientifica acabam buscando a cura com as 

plantas. Nessa perspectiva destacam-se as religiões 

Candomblé e Umbanda, Mattos (2007) afirma que o 

Candomblé é uma forma de expressão religiosa, bastante 

complexa na África ocidental, incluindo templos em 

homenagem as divindades, uma hierarquia entre os 

sacerdotes e rituais, como procissões e manifestações 

com toques e tambores. Verifica-se também que os 

diversos mitos que norteiam a saúde são muitas vezes 

frutos da influência dos saberes populares, principalmente 

dos idosos que objetivam repassar para os demais 

membros da família e que esses saberes míticos acabam 

muitas vezes influenciando de forma negativa a saúde do 

indivíduo; como nos cuidados com o recém-nascido que 

muitos consideram a utilização do pó de café no coto 

umbilical, assim também como as considerações das 

mães sobre o aleitamento materno, em que muitas 

afirmam: o leite é fraco; é insuficiente; o bebê não quer 

pegar o peito; o leite do peito não mata a sede do bebê; 

amamentar deixa os seios caídos e feios; dentre outros. 

Conclusões 

Pode-se concluir através da revisão de literatura realizada 

no presente estudo que é fundamental o desenvolvimento 

de uma assistência da saúde voltada para as 

comunidades e para as pessoas que trazem consigo em 

particular suas crenças, origens sociais, econômicas e 

culturais. Sendo que muitas vezes passam despercebidas 

nos ambientes hospitalares em que a maioria dos 

profissionais visam o caráter prático do atendimento, 

faltando a interação com o paciente e dando pouca 

atenção as suas crenças, costumes, medos e mitos. 

Dessa forma, é importante que haja o estabelecimento do 

respeito diante das opções de tratamento que os pacientes 

podem demonstrar, seja no âmbito da saúde física, 

psicológica ou espiritual. 
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Palavras Chave: Lactuca sativa L., Temperatura, Casca de Arroz. 

 

Introdução 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça folhosa 
amplamente cultivada e consumida no Brasil (SALA; 
COSTA, 2012). Esse alto consumo se dá in natura através 
de saladas por apresentar um alto valor nutricional e baixo 
preço de mercado. Por ser uma hortaliça sensível a 
fatores ambientais, seu cultivo é feito principalmente em 
ambiente protegido. Dentre os fatores ambientais que mais 
prejudicam a cultura da alface destacam-se as altas 
temperaturas. Várias são as técnicas de controle do efeito 
da temperatura sobre a cultura da alface, entre esses, 
destaca-se o uso de coberturas de solo com restos 
vegetais ou plásticos. Nesse contexto, associado às altas 
temperaturas de Boa Vista-RR, o presente trabalho teve 
como objetivo avaliar o efeito da cobertura de solo no 
cultivo da alface America cv. Grandes Lagos.      

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Centro de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal de Roraima no período 
de Outubro a Novembro de 2013, em ambiente protegido. 
O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com 
cinco tratamentos (T1 – solo descoberto (testemunha), T2 
– plástico preto, T3 – capim seco (Trachypogon sp.), T4 – 
casca de arroz e T5 – pó de serra), com cinco repetições. 
A unidade experimental constou-se de vasos de polietileno 
de cinco litros, onde cada vaso recebeu uma planta 
(repetição). As variáveis produtivas analisadas foram: 
altura da planta, número de folhas por planta e massa 
seca das folhas. Os resultados foram submetidos à análise 
de variância utilizando-se o “software” SISVAR 
(FERREIRA. 2005). Na significância da análise de 
variância, as médias foram comparadas pelo teste de 
Tukey no nível de 5 % de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Houve diferença significativa entre os tipos de coberturas 

de solo analisadas para todas as características produtivas 

(Tabela 1). A cobertura com casca de arroz mostrou ser 

eficiente no cultivo da alface Americana sob as condições 

do experimento, diferindo das demais coberturas nas 

variáveis, número de folhas e massa seca das folhas; 

porém, não diferiu da cobertura com Capim Seco quanto a 

Altura da Planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Altura da Planta (AP), Número de Folhas (NF) 

e Massa Seca das Folhas (MSF) da alface Americana cv. 

Grandes Lagos sob diferentes tipos de coberturas de solo. 

Boa Vista-RR. 

Tratamentos AP (cm) NF MSF (g) 

Testemunha 17,90 c 9 d  0,430 d  

Plástico 25,38 b  14 c  0,842 c  

Capim Seco 28,88 a  10 d   0,846 c  

Casca de Arroz 30,34 a  20 a  1,764 a  

Pó de Serra 24,18 b  17 b   1,042 b  

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo 

teste de Tukey a 5 % de probabilidade 

 
Os bons resultados encontrados com a utilização de casca 
de arroz como cobertura de solo, podem ser explicados, 
em partes, por Silva et al. (1994), visto que, segundo os 
autores, esse material não imobiliza quantidades 
significantes de nitrogênio devido sua lenta decomposição, 
além de melhorar as condições físicas do solo como 
porosidade, densidade, umidade e temperatura às plantas.  

Conclusão 

A casca de arroz foi o tratamento que apresentou os 

melhores resultados para as variáveis estudadas, podendo 

ser empregada na cobertura de solo para o cultivo da 

alface Americana cv. Grandes Lagos.  
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Palavras Chave: HBV, Biologia Molecular, Hepadnaviridae, Roraima. 

Introdução 

O vírus da hepatite B (HBV) pertence à família 
Hepadnaviridae, gênero Orthohepadnavirus, possui DNA 
circular parcialmente dupla fita que codifica os genes P, 
pre-C/C, pre-S/S e X. O HBV possui uma persistência 
longa em ambiente extracorpóreo, característica 
concedida por seu resistente capsídeo.  
Todavia, este mesmo atributo dificulta os procedimentos 
de extração de DNA e, posteriormente, PCR. Por se 
multiplicar nos hepatócitos, muitas vezes encontramos 
pacientes com carga viral circulante indetectável ou 
quando os pacientes estão em tratamento a utilização das 
medicações influenciam também na obtenção de um DNA 
de qualidade. 
O objetivo deste trabalho foi determinar o melhor método 
de extração de DNA viral do HBV a partir de plasma 
sanguíneo e as melhores condições de PCR para 
amplificação de um segmento do gene S.  

Material e Métodos 

Para uma obtenção de amostras de DNA viral detectável 
foram utilizados três kits de extração de DNA, Kit Brasílica, 
Kit QIAamp DNA Blood mini Quiagen e Kit EZ-10 Spin 
Column Genomic DNA, após os procedimentos de 
extração as amostras foram submetidas a eletroforese em 
gel de agarose para verificar a eficiência do kit, sendo 
esses submetidos a PCR.  
Para tal, foram utilizadas duas etapas, sendo a segunda 
uma nested-PCR. Os pares de iniciadores testados foram 
HBS1 (F e R) e HBS2 (F e R) através de gradiente de 
temperatura. As amostras as quais não conseguimos 
amplificar o fragmento do DNA viral, realizamos a leitura 
por espectrofotometria do DNA extraído e posterior 
amplificação do fragmento da β-actina, para comprovação 
da extração do DNA e não detecção viral. 

Resultados e Discussão 

Com base nos resultados obtidos, o kit Qiagen foi o único 
que apresentou resultados positivos na extração de DNA, 
enquanto os outros, apesar de sugeridos para a extração 
de DNA a partir de plasma, não apresentaram resultados 
satisfatórios para busca de DNA viral circulante.  
No gradiente de temperatura, observou-se que as 
melhores temperaturas eram 55,1 ºC, para a primeira 
etapa, e 56,5 ºC para a segunda, sendo que essas, após 
estabilizadas, foram as utilizadas em cada uma das 
reações.  
Após a reprodução do método com as demais amostras, 
percebeu-se que as amplificações da PCR eram 
diretamente proporcionais à detecção de carga viral das 
amostras, além de uma possível influência de 
medicamentos em pacientes com carga viral detectável 
mais difícil extração de DNA viral. A carga viral limite para 
a detecção por nested- PCR nesse estudo foi 348UI/ml. 

Conclusões 

O Kit Quiagen apresentou-se mais eficiente para a 
detecção de DNA circulante viral do HBV, pois os kits 
podem extrair o DNA genômico do indivíduo mais com 
dificuldade para a obtenção do circulante. A metodologia 
nested-PCR também apresentou-se eficiente para a 
detecção viral. 
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Palavras Chave: Arachis hypogea, ciclo, linhagens 

Introdução 

Os cultivos do amendoim no Brasil atendem diferentes 

mercados, incluindo a comercialização de vagens e 

sementes “in natura” no mercado interno, a indústria de 

alimentos e a extração de óleo. O amendoim “in natura”, 

processado industrialmente, proporciona uma série de 

produtos e subprodutos, gerando empregos e renda aos 

pequenos produtores familiares. Em Roraima, a fronteira 

agrícola mais setentrional do Brasil, foi conduzido projeto 

de melhoramento de amendoim e gergelim, para avaliar a 

adaptação de genótipos de amendoim para as condições 

de cerrado de Roraima. O objetivo do trabalho foi avaliar a 

produtividade de grãos e características agronômicas de 

cultivares e linhagens avançadas de amendoim de porte 

ereto e rasteiro em área de cerrado de Roraima. 

Material e Métodos 

Os experimentos foram instalados no campo experimental 

Serra da Prata, localizado no município de Mucajaí, 

Roraima. Foram avaliados nove genótipos de amendoim 

de porte ereto (BR 1, BRS Havanna, Tatu ST, 76AM, 

179AM, 184AM, 270AM, 271AM e 298AM) de julho a 

outubro 2013. O espaçamento utilizado foi de 0,5 x 0,2 m. 

As parcelas foram constituídas por quatro linhas de 5 m de 

comprimento, sendo as duas linhas centrais, com quatro 

metros de comprimento, a parcela útil. Foram avaliados 

também treze genótipos de amendoim de porte rasteiro 

(LPM12, LPM13, LPM14, LPM15, LPM16, LPM17, LPM18, 

LPM19, LPM20, LPM21, LPM22, LPM23 e RUNNER). O 

espaçamento utilizado foi de 0,9 x 0,2 m. As parcelas 

foram constituídas por quatro linhas de 5 metros de 

comprimento, sendo as duas linhas centrais, com quatro 

metros, a parcela útil. O delineamento experimental 

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

Foram realizadas avaliações de produtividade e 

características agronômicas. Estabeleceu-se a relação 

entre grãos e cascas (RDT), para determinar a 

produtividade de grãos. Os dados foram tabulados em 

planilhas e realizada análise pelo teste F e agrupadas pelo 

teste se Scott-Knott a 5%. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos indicaram que alguns genótipos 

apresentaram produtividades elevadas e superiores das 

obtidas nas cultivares de porte ereto (Tabela 1). Destaca-

se dentre estes os genótipos 76AM, 184AM e 179AM de 

porte ereto e LPM20 e LPM22 de porte rasteiro, com mais 

de 3500 kg ha
-1

 de grãos e rendimentos superiores a 78%. 

Tabela 1. Resultados médios de produtividade (PROD, kg 

ha
-1

), peso de 100 vagens com casca (P100VGcc, g), peso 

de 100 sementes (P100S, g), número de sementes em 10 

vagens (NS10Vg), número de vagens em 10 plantas 

(NVg10P) e rendimento (RDT, %) obtidos em genótipos de 

amendoim de porte ereto e rasteiro produzido em 

Roraima. 

Trata PROD 

P100VGc

c 

P100

S NS10Vg NVg10P RDT 

  
Porte  Ereto 

   76 AM 4000a 115,8c 41,3c 23b 295a 79a 

184 AM 3900a 151,5b 61,8a 20b 227a 77b 

179 AM 3640a 113,8c 44,6b 20b 238a 78a 

Tatu ST 3288b 153,7b 42,1c 30a 203b 76c 

270 AM 3254b 112,3c 43,6b 20b 208b 77b 

271 AM 3225b 132,6c 43,7b 26a 175b 76c 

298 AM 3210b 155,9b 40,5c 32a 171b 78a 

BR-1 3042b 148,2b 42,4c 28a 192b 77b 

BRS Hav 2982b 181,28a 44,8b 34a 198b 78a 

CV.% 13,78 9,87 3,28 13,50 16,40 0,99 

  
Porte Rasteiro 

   RUNN 3894a 145,8a 47,0e 19a 352,8a 80a 

LPM 20 3731a 142,2a 63,3b 20a 367,0a 81a 

LPM 22 3571a 117,3c 54,2c 20a 433,8a 80a 

LPM 12 3321b 154,8a 69,8a 20a 304,3b 81a 

LPM 13 3282b 131,2b 57,5c 20a 291,8b 81a 

LPM 21 3198b 104,1c 47,3e 19a 406,0a 79a 

LPM 19 2220c 90,7d 43,2e 18a 355,0a 77b 

LPM 16 2174c 124,4b 52,3d 19a 299,8b 79a 

LPM 15 2133c 126,4b 55,0c 19a 252,3b 79a 

LPM 17 2099c 122,6b 54,7c 18a 324,0b 77b 

LPM 14 2083c 130,4b 57,6c 19a 220,5b 79a 

LPM 18 2017c 109,9c 46,0e 19a 255,3a 77b 

LPM 23 1922c 111,3c 45,3e 18a 388,3a 77b 

CV.% 11,00 9,32 4,72 8,40 22,70 1,54 

*Na coluna, letras distintas diferenciam agrupamentos de médias pelo 

teste de Scott-Knott a 5%. 

Conclusões 

As linhagens de porte ereto76AM, 184AM e 179AM 
apresentam potencial produtivo para cultivo em Roraima. 
Cinco linhagens de porte rasteiro produzem mais de 3.100 
kg ha

-1 
de grãos. 
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Palavras Chave: Bertholletia excelsa, plântulas, viveiro.  

Introdução 

A espécie Bertholletia excelsa (H.B.K.) pertence à família 

Lecythidaceae e é popularmente conhecida como 

castanheira-do-brasil. A importância socioeconômica que 

suas amêndoas apresentam para a região Amazônica e o 

fato de que quase toda a produção de castanha ainda é 

resultante do extrativismo, justificam o estabelecimento de 

plantios da espécie. No entanto, para que tal alternativa 

seja realizada com sucesso, informações relacionadas ao 

desenvolvimento e à variabilidade da espécie, em 

condições de viveiro, são necessárias. Sendo assim, o 

objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento de 

mudas de castanheira-do-brasil, formadas de sementes 

coletadas em duas populações nativas de Roraima, em 

condições de viveiro. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado de abril a maio de 2014, no 
Viveiro da Embrapa Roraima, localizado em Boa Vista. 
Foram avaliadas mudas formadas de sementes coletadas 
em duas populações nativas de castanheira-do-brasil, 
sendo uma pertencente à Madeireira Vale Verde (MVV) e 
outra à Fazenda Pau Rainha (JL), ambas localizadas no 
Município de Caracaraí, RR. As sementes foram coletadas 
em plantas produtivas selecionadas nas duas populações. 
As mudas foram mantidas em viveiro com 50% de 
sombreamento e irrigadas três vezes ao dia. O 
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado com dois tratamentos (populações) e quatro 
repetições, sendo cada parcela experimental constituída 
por dez mudas. Seis meses após o transplantio, as mudas 
foram avaliadas quanto ao número de folhas (NF), altura 
(ALT; cm) e diâmetro do colo (DC; mm). Os dados obtidos 
foram submetidos ao teste de normalidade de Lilliefors, 
sendo, posteriormente, realizada análise de variância. As 
análises estatísticas foram realizadas com auxílio do 
programa Sisvar (FERREIRA, 2011). 

Resultados e Discussão 

Pelos resultados obtidos da aplicação do teste de Lilliefors, 

foi constatado que os dados das três variáveis avaliadas 

seguem distribuição normal, não havendo necessidade de 

transformação dos mesmos. O resumo das análises de 

variância para NF, ALT e DC é mostrado na Tabela 1. Os 

coeficientes de variação (CV) apresentaram valores 

reduzidos (9,11%, 9,17% e 9,05% para o NF, ALT e DC, 

respectivamente), indicando boa precisão experimental na 

obtenção dos dados.  

 

 

Tabela 1. Resumo das análises de variância para o 

número de folhas (NF), altura (ALT; cm) e diâmetro do 

colo (DC; mm), avaliados em mudas de castanheira-do-

brasil, provenientes de sementes coletadas em duas 

populações nativas. Boa Vista - RR, 2014 

  
QM 

FV GL NF ALT DC 

População 1 4,06
ns

 2,904
ns

 0,0514
ns

 

Erro 6 2,39 3,877 0,2065 

CV (%) 

 

9,11 9,17 9,05 

Média geral 17 21,5 5,02 
ns

Não significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo 

teste F. 

De acordo com Müller (1981), a muda de castanheira-do-

brasil está apta para o plantio no campo quando atinge em 

torno de 25 cm de altura e 16 folhas abertas, 

características observadas entre quatro e oito meses após 

o transplantio. No presente estudo, a média geral do NF, 

da ALT e do DC aos seis meses após o transplantio foram 

17 folhas; 21,5 cm e 5,02 mm, respectivamente. Pedrozo 

et al. (2014), aos três meses, obtiveram médias de 10 

folhas; 9,6 cm e 2,91 mm para estas mesmas variáveis, 

respectivamente. Não foram observadas diferenças 

significativas (p > 0,05) entre as mudas provenientes de 

sementes coletadas nas duas populações para nenhuma 

das variáveis estudadas, fato que indica que, 

independente da origem, as mudas apresentaram 

desenvolvimento similar em condições de viveiro.  

Conclusões 

As mudas de castanheira-do-brasil provenientes de 

sementes coletadas nas duas populações apresentaram 

desenvolvimento propício para o plantio em campo aos 

seis meses após o transplantio.  
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Palavras Chave: modelo socioeconômico, defasagem espacial, mudança de uso e cobertura da terra, variáveis socioeconômicas.

Introdução 

Atualmente a modelagem explícita do desmatamento, 
expressa em mapas através Sistemas Informações 
Geográficas-SIG, é uma poderosa ferramenta para o 
entendimento dos processos ligados ao desflorestamento 
da Amazônia. Porém, nessa abordagem, é assumida uma 
demasiada simplificação dos processos envolvidos no 
desmatamento ao se utilizarem apenas variáveis biofísicas 
e de distância. Uma alternativa a essa simplificação é o 
uso de modelos econométricos (matemáticos) ajustados a 
partir de indicadores socioeconômicos (Soares-Filho et al. 
2008). O objetivo do estudo foi construir e ajustar um 
modelo econométrico com dependência espacial (Anselin 
2004) para explicar o desmatamento acumulado nos 
municípios do Estado de Roraima até o ano de 2005. 
Nossa hipótese sugere que o desmatamento em Roraima 
pode ser explicado a partir da identificação de poucas 
variáveis socioeconômicas no nível municipal.  

Material e Métodos 

Os dados de desmatamento do PRODES foram utilizados 
para verificar o desmatamento acumulado na área de 
estudo até 2005 e posterior cruzamento com as variáveis 
socioeconômicas, com o intuito de ajustar o modelo 
econométrico. Para a coleta das informações no nível 
local, a área de estudo foi subdividida por uma grade de 
células de 4 x 4 km (16 km

2
). Em seguida a grade foi 

cruzada com o mapa de municípios de Roraima. As 
células resultantes iguais a 16 km

2
 foram intersectadas 

com o mapa de desmatamento acumulado de Roraima até 
2005, sendo eliminadas as células que não apresentaram 
desmatamento no intervalo de tempo. Para esses passos 
utilizou-se o software ArcGis 9.3. As variáveis 
socioeconômicas candidatas foram espacializadas na 
grade de células a partir da normalização de seus valores 
em função (i) da área desmatada (km

2
) dentro de cada 

célula e (ii) da razão entre o somatório do desmatamento 
dentro das células e o desmatamento total dentro de cada 
município. O modelo ajustado a partir do desenvolvimento 
de modelos lineares clássicos de regressão com controle 
de outliers, identificados através da análise dos resíduos, 
serviu de base para a execução da análise de regressão 
clássica pelo método dos mínimos quadrados (OLS) e 
análise de regressão com defasagem espacial, 
implementados no software GeoDa® 1.4.6. (Anselin 2004). 

Resultados e Discussão 

O modelo com dependência espacial foi ajustado com 
cinco variáveis explicativas: (1) número de cabeças de  
 
gado, (2) crescimento do Produto Interno Bruto Municipal – 
PIBM, (3) população rural, (4) distância das estradas 
asfaltadas, (5) área de agricultura e intercepto. O 

coeficiente de determinação (R
2
) do modelo foi de 0,92; a 

reta de regressão explicou 92% da variação total do 
desmatamento na área de estudo no período da análise. 
Os resultados sugerem que a capitalização dos municípios 
influenciou na decisão dos agricultores e fazendeiros em 
desmatar mais e sugere que os proprietários canalizaram 
recursos financeiros para investir na ampliação das áreas 
de produção. No caso da distância das células às estradas 
asfaltadas o resultado foi coerente, pois a maior área 
desmatada acumulada em Roraima se encontra 
justamente mais próxima das estradas principais. No caso 
da relação negativa da densidade de população rural nas 
células e o desmatamento acumulado sugere que grande 
parte do desmatamento ocorreu em municípios com baixa 
população rural. É o caso, por exemplo, do município de 
Mucajaí, onde 38,6% da população vive no campo, mas 
apresentou o maior desmatamento acumulado até 2005 
(1.391 km

2
) entre os municípios da área de estudo. 

Conclusões 

O modelo ajustado conseguiu capturar quase toda a 
variação nos dados de desmatamento acumulado em 
Roraima até 2005. Os resultados sugerem que modelos 
econométricos com defasagem espacial podem ser 
utilizados para predizer o desmatamento futuro nos 

municípios do Estado de Roraima.    
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Palavras Chave: Turismo, Planejamento, Diretrizes, Desenvolvimento, Comunidade Local, Pacaraima. 

Introdução 

O turismo tem trazido tantos benefícios econômicos e 

sociais a diversas localidades que é difícil encontrar um 

país ou região no mundo que não queira atrair turistas. 

Não basta apenas “desejar” trazer novos visitantes, mas 

sim estabelecer diretrizes, programas, metas e estratégias 

para que os turistas venham ao destino em questão. 

Considerando essa realidade, o município de Pacaraima 

(Roraima) busca seu alicerce seguro e suas bases 

conceituais próprias para empreender essa jornada. 

Assim, o objetivo deste trabalho consistiu em estruturar 

linhas diretivas capazes de viabilizar a formatação de 

produtos e serviços voltados ao aproveitamento do 

potencial turístico local.   

Material e Métodos 

A metodologia baseou-se na triangulação de técnicas que 

envolveram grupo focal, análise S.W.O.T. e, por fim, a 

formação da matriz de desenvolvimento turístico. A 

primeira reuniu os participantes em ambientes. Já na 

segunda coube a construção do diagnóstico turístico e, 

após esta, a Terceira consistiu no prognóstico, de forma a 

materializar as ações de reflexão do cenário vigente e 

projeção (com base neste último) da plataforma de 

desenvolvimento do turismo para o município. A análise 

dos dados se deu por meio de escalas de 

representatividade. Em cada tema abordado foi feita uma 

constatação dos pontos que apareceram e que foram 

debatidos pelos três grupos. O tema que aparecesse nos 

três grupos receberia Prioridade 01; já o tema que 

aparecesse em apenas dois grupos receberia Prioridade 

02; por fim, os demais temas que apareceram de maneira 

individual nos grupos receberam Prioridade 03. Essas 

escalas de representatividade conduziram à construção 

das diretrizes e podem auxiliar as propostas de 

desenvolvimento turístico em Pacaraima. 

Resultados e Discussão 

O conjunto de diretrizes propostas em tela sugerem um 

planejamento estruturado, sustentável e pensado a partir 

das potencialidades e percepções encontradas pelos 

atores envolvidos com o desenvolvimento da atividade 

turística no município de Pacaraima. As diretrizes surgidas 

com o Trabalho, voltadas para o desenvolvimento 

sustentável do turismo em Pacaraima, foram: 

Planejamento; Ordenamento; Qualificação; Cooperação; 

Sensibilização; Envolvimento das comunidades; 

Infraestrutura; Superestrutura; Promoção turística, e; 

Fortalecimento institucional. A condução das presentes 

diretrizes deve subsidiar a formação de projetos e 

programas de desenvolvimento turístico em Pacaraima, 

tendo como referência o documento formatado pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A 

referida norma, intitulada Gestão da qualidade: 

Diretrizes para a qualidade no gerenciamento de 

Projetos – NBR ISO 10006, garante uma maior qualidade 

na elaboração dos projetos. 

Conclusões 

A mudança no paradigma do desenvolvimento regional se 

assenta na retórica e na iniciativa das instituições, as quais 

atuam no sentido de buscar maior robustez na formatação 

de contextos que engendrem o maior número possível de 

atores sociais e empresas, isto em seus diversos 

contextos. A construção de diretrizes para o 

desenvolvimento de Pacaraima-RR, por sua vez, criam 

condições para combater a perspectiva dos espaços e 

territórios recortados que acabam por se tornar 

verdadeiras ilhas de inércia. Foram obtidos os pontos 

fortes e fracos, além das oportunidades e ameaças que se 

constituem como desafios ao desenvolvimento local em 

Pacaraima. As diretrizes trabalhadas são: Planejamento, 

ordenamento, qualificação, cooperação, sensibilização, 

envolvimento das comunidades, infraestrutura, 

superestrutura, promoção turística e fortalecimento 

institucional. A concentração das riquezas em outras 

destinações não expande o escopo turístico de Pacaraima, 

o que por sua vez promove o surgimento das zonas de 

inércia do desenvolvimento. Assim é que tais regiões 

acabam por estarem condicionadas ao propósito das 

forças das instituições, que entre áreas de grande 

adensamento exploratório criam um manto de 

prosperidade que não abraça todo recorte local. Com base 

nesse trabalho o município pode dar início a uma série de 

projetos que contribuíram para o fortalecimento do arranjo 

socioeconômico e turístico local, tendo como subsídio as 

diretrizes que foram elaboradas neste estudo. 
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Introdução 

Como o objetivo do treinamento é a melhora do 

rendimento desportivo, ao término de cada período é 

necessário avaliar os efeitos do treinamento sobre o 

estado do atleta, com vista a uma eventual correção tanto 

na carga do treinamento como na competição. Uma 

seleção adequada de testes de controle válidos, 

reprodutíveis e fidedignos normalmente é considerada 

suficiente para resolver essa tarefa. Dessa forma, os 

componentes aeróbios e anaeróbios do treinamento 

devem ser frequentemente monitorados, pois são 

balizadores da condição física dos atletas. Assim, o 

objetivo do presente estudo foi conhecer a distância 

percorrida e velocidade máxima atingida por jovens atletas 

de futsal durante avaliação intermitente. 
 

Material e Métodos 

A amostra intencional (não-probabilística) foi composta por 
13 jogadores de futsal (16,5±2 anos, 168±7 cm, 61,1± 9,5 
kg), da categoria infantil, pertencentes a uma escola de 
ensino médio da cidade de Boa Vista/RR. Este estudo foi 
aprovado pelo CEP/UNIMEP sob o protocolo 070/13. Os 
responsáveis pelos atletas assinaram termo de 
consentimento para participar da pesquisa. Os atletas 
foram avaliados durante o período pré-competitivo. A 
aptidão aeróbia/anaeróbia foi mensurada utilizando o teste 
intermitente com recuperação, “Yo-yo Intermitente 
Recovery Nível 1”. O teste consiste em percorrer a 
distância de 20 m em ida e volta (40m) com um intervalo 
de 10 s de recuperação ativa, em 5 m. A velocidade inicial 
do teste é de 10 km•h-1, a segunda velocidade é de 11,5 
km•h-1 e nas velocidades seguintes, a partir de 13 km•h-1, 
a velocidade aumenta em 0,5 Km•h-1, até a exaustão 
(BANGSBO, 1996). A velocidade do teste foi controlada 
por sinais sonoros emitidos por aparelho de CD-ROOM. O 
teste foi interrompido quando os jogadores não foram 
capazes de percorrer por duas vezes consecutivas o 
trajeto dentro do tempo delimitado pelos sinais sonoros ou 
pela fadiga voluntária, sendo considerada a distância 
percorrida total (em metros) e a velocidade atingida como 
desempenho final do teste.  Utilizou-se a estatística 
descritiva (média e desvio padrão), adotando um p < 0,05. 

Resultados e Discussão 

Os resultados do presente estudo estão apresentados na 

tabela 1, quanto a distância total percorrida e a velocidade 

atingida pelos atletas ao final do teste.  

 

 

 

 

 

Figura 1 – Esquema do Yo-yo Teste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Valores de média e desvio padrão (DP) da 

distância percorrida e velocidade máxima atingida no 

teste. 

 

Yo-Yo RNI 

 

Distância 

Percorrida (m) 

 

Velocidade 

Máxima (Km/h) 

 

Média 

 

1452,30   

 

16,56 Km/h 

 

Desvio Padrão 

 

±    410,97 

 

±    3,56 

 

Com relação ao teste de “Yo-yo Intermitente Recovery 

Nível 1”, os valores do presente estudo foram superiores 

aos encontrados por Santos (2012), com atletas sub-15 e 

parecidos com os achados de Thiengo et al. (2013) para 

atletas sub-20. As evidencias mostram que a avaliação 

intermitente realizada pelo Yo-yo, é um bom parâmetro 

para se conhecer o nível físico dos atletas. 

Conclusões 

Podemos concluir que o Yo-Yo IR1 é uma alternativa 

válida para a avaliação da performance de atletas de 

futsal, pois contempla a avaliação da aptidão aeróbia-

anaeróbia em apenas um teste específico, fornecendo a 

distância total percorrida pelos atletas e a sua velocidade 

máxima ao término da prova. Com esses resultados o 

professor/técnico pode conhecer a performance dos seus 

alunos e estruturar o seu programa de treinamento. 
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Introdução 

O conhecimento da diversidade genética é extremamente 
valioso, tanto na definição de estratégias de conservação 
de espécies, bem como em programas de melhoramento, 
pelo aumento da eficiência do processo seletivo de 
genótipos superiores. Estudos envolvendo este assunto 
são escassos para a castanheira-do-brasil (Bertholletia 
excelsa H.B.K.), espécie arbórea de grande importância 
socioeconômica para a região Amazônica. Neste sentido, 
o objetivo deste estudo foi avaliar a diversidade fenotípica 
com base em caracteres do fruto e da semente em três 
populações nativas de castanheira-do-brasil. 

Material e Métodos 

Foram avaliados em 2013, 60 genótipos de castanha-do-
brasil, provenientes de três populações nativas de 
Roraima, sendo duas localizadas no município de 
Caracaraí (JL e MVV) e uma em São João da Baliza (JF). 
Estes genótipos foram identificados como JF106, JF110, 
JF112, JF119, JF136, JF56, JLP0104, JLP0108, JLP0113, 
JLP0117, JLP0118, JLP0128, JLP0129, JLP0145, 
JLP0147, JLP0149, JLP0151, JLP0161, JLP0162, 
JLP0166, JLP0173, JLP0185, JLP0191, JLP02108, 
JLP02113, JLP0212, JLP0215, JLP0223, JLP0231, 
JLP0235, JLP0239, JLP0249, JLP0251, JLP0259, 
JLP0271, JLP0277, JLP0287, JLP0289, JLP0296, 
MVVP0102, MVVP0103, MVVP0104, MVV0111, 
MVVP0128, MVVP0130, MVVP0143, MVVP0145, 
MVVP0147, MVVP0151, MVVP0214, MVVP0215, 
MVVP0218, MVVP0220, MVVP0221, MVVP0222, 
MVVP0224, MVVP0233, MVVP0237, MVVP048 e 
MVVP0251. Cinco frutos amostrados por genótipo foram 
avaliados quanto à massa fresca do fruto + sementes 
(MF+S), circunferência transversal do fruto (CTV), 
circunferência longitudinal do fruto (CLV), diâmetro do poro 
(DP), diâmetro de inserção do pedúnculo (DPE), 
espessura da casca do fruto (EC), número de sementes 
por fruto (NSF), massa fresca de sementes por fruto 
(MSF), massa fresca média da semente (MMS), 
comprimento médio da semente (CMS), circunferência 
média da semente (CIRCMS) e largura média da semente 
(LMS). Os dados obtidos foram submetidos ao teste de 
normalidade de Lilliefors e, posteriormente, as médias 
fenotípicas foram submetidas à análise de similaridade, 
por meio da distância Euclidiana média. A matriz gerada 
foi utilizada no agrupamento hierárquico aglomerativo por 
meio do método de agrupamento da distância aritmética 
média (UPGMA). As análises estatísticas foram realizadas 
com auxílio do software GENES (CRUZ, 2009).  

Resultados e Discussão 

Os dados dos caracteres avaliados seguiram distribuição 

normal, com médias de 796,77 g; 38,70 cm; 37,50 cm; 

1,05 cm; 2,67 cm; 1,05 cm; 16 sementes; 125,54 g; 7,63 g; 

4,62 cm; 7,70 cm e 2,79 cm para MF+S, CLF, CTF, DP, 

DPE, EC, NSF, MSF, MMS, CMS, CIRCMS e LMS, 

respectivamente. Considerando o ponto de corte a uma 

distância de 1,56 (MOJEMA, 1977), foram formados 

quatro grupos de similaridade. O grupo 1 foi composto 

apenas pelo genótipo MVVP0233, caracterizado por 

apresentar médias elevadas para massa e tamanho das 

sementes (140,89 g; 9,39 g; 5,34 cm; 9,44 cm; e 3,71 cm 

para MSF, MMS, CMS, CIRCMS e LMS, respectivamente). 

O grupo 2 foi formado pelos genótipos MVVP0143, 

MVVP0130 e MVVP0222, que apresentaram médias 

reduzidas para a maioria dos caracteres avaliados (abaixo 

de 500,96 g; 34,92 cm; 34,02 cm; 0,94 cm; 83,96 g; 6,28 

cm; 4,29 cm; 7,41 cm; e 2,65 cm para MF+S, CLF, CTF, 

EC, MSF, MMS, CMS, CIRCMS e LMS, respectivamente). 

O grupo 3, por sua vez, foi formado pelos genótipos 

JLP0128, JF106, JF56 e JF119, os quais apresentaram 

médias elevadas para tamanho do fruto (acima de 40,56 

cm e de 40,44 cm para CLF e CTF, respectivamente) e 

MS+F (acima de 1024,49 g), EC (acima de 1,20 cm), NSF 

(acima de 18 sementes), massa das sementes (acima de 

143,04 e de 7,92 cm para MSF e MMS, respectivamente). 

Finalmente, o grupo 4 foi formado pelos demais genótipos, 

os quais apresentaram médias variáveis para os 

caracteres avaliados. Proporcionalmente, a população JF 

possui elevado número de genótipos promissores em 

relação aos caracteres do fruto e da semente, uma vez 

que metade dos genótipos desta população foram inclusos 

no grupo 3.  

Conclusões 

Os genótipos JF119, JF56, JF106, MVVP0233 e 

JLP0128, são recomendados para cruzamentos, uma vez 

que são divergentes e apresentam desempenho superior 

em relação aos caracteres do fruto e da semente. 
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Introdução 

A Educação Ambiental tem com o passar do tempo tem 
assumido um papel de fundamental importância nos 
estudos de impactos Ambientais como também 
apresentado tecnologia de forma sustentável, levando a 
um equilíbrio ecológico, e com finalidade de propor 
condições para a construção de uma conscientização 
norteada pela educação Ambiental, visando uma 
sociedade sustentável. Como resposta a avanços, a linha 
mestra da atual política ambiental no Brasil é vista a partir 
dos anos de 1930, com a constituição do código de águas, 
do código florestal e da lei de proteção à fauna (SANTOS 
2004). Através disso este estudo elaborou um diagnóstico 
sobre o Ensino da Educação Ambiental relacionado os 
aspectos de ensino-aprendizagem em uma escola do 
Estado e uma do município, levando em consideração os 
diversos ramos do conceito de Educação Ambiental.  

Materiais e Métodos 

Para realização desta pesquisa foram aplicados 40 
questionários com perguntas fechadas de múltipla escolha 
(podendo apenas responder a uma alternativa) em cada 
escola visitada, os resultados foram avaliados de forma 
quali-quantitativamente que trouxeram pontos positivos e 
negativos. O processo de coleta de dados ocorreu no 
período de junho de 2010. Onde foram visitadas 02 (duas) 
escolas, 01 (uma) na rede estadual e 01 (uma) na rede 
municipal de ensino. As escolas públicas foram: Escola 
Estadual Professor Camilo Dias e a Escola Municipal Vovó 
Eurides ambas localizadas na zona oeste da cidade. A 
metodologia do estudo procurou buscar uma relação de 
compreensão por parte dos alunos em relação ao Ensino 
da Educação Ambiental com levantamento de dados 
quantitativos, devido à abrangência da pesquisa. A análise 
dos relatos levou em consideração a idade, sexo, área de 
moradia, tipo de moradia, entre outros aspectos.  

Resultados e Discussão 

Este estudo elaborou um diagnóstico sobre o Ensino da 
Educação Ambiental relacionado os aspectos de ensino-
aprendizagem nas escolas do Estado e do município, 
levando em consideração os diversos ramos do conceito 
de Educação Ambiental. Desde os primórdios o homem 
buscou acumular riquezas visando sua sobrevivência, só 
que com uma ambição descabida esse processo de 
acumulação de riquezas tornou-se cada vez mais 
predatório e causando sérios danos ao meio ambiente, 
mais essa preocupação com essa exploração 
descontrolada não faz parte apenas da atualidade, a 
maioria desses problemas ambientais já fazia parte dos 
nossos antepassados. Com ênfase no estudo da 
Educação Ambiental e a sua abordagem no ensino das 
escolas públicas, destacamos a Escola Estadual Professor 
Camilo Dias. Com um total de 400 (quatrocentos) alunos 
matriculados, foi aplicado um total de 40 (quarenta) 
questionários com base no total de aluno. A Escola 

Municipal Vovó Eurides com 347 (trezentos e quarenta e 
sete) alunos devidamente matriculados.  

Conclusões 

Consideramos que a pesquisa foi satisfatória, pois ajudou 
a demonstrar que os alunos tanto da rede estadual como 
da rede municipal tem enfrentado muitas dificuldades em 
relação ao Ensino da Educação Ambiental. No que diz 
respeito às aulas práticas de EA foi apontando como uma 
necessidade para os alunos, destaca-se também o papel 
fundamental do professor ministrante da disciplina que 
deve oferecer ao aluno uma boa aula mesmo com 
ausência de materiais didáticos e equipamentos para o 
trabalho em sala de aula. Percebe-se que mesmo como 
essas dificuldades se têm avançado muito no método de 
Ensino-Aprendizagem na EA, destacando-se a real 
importância da Escola e sua infraestrutura possibilitando 
assim ao aluno um ensino de melhor qualidade. A equipe 
gestora com relação às metodologias aplicadas no Ensino 
da EA, tanto na rede Estadual como na Municipal 
mostraram-se bem flexíveis a inserção de novas 
metodologias por parte dos professores, que possibilitam 
aos alunos aulas interativas com a participação dos 
mesmos. Portanto existe a necessidade de uma melhor 
infraestrutura para o desenvolvimento da EA, e que ao 
professor seja dada a oportunidade de se qualificar para 
que possa oferecer ao aluno uma boa aula, independente 
da disciplina que o professor ministre. 
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Introdução 

O cultivo de hortaliças é bastante consolidado no Brasil, 

tendo a alface (Lactuca sativa L.) como a principal folhosa 

produzida e consumida devido seu alto valor nutricional e 

preço reduzido ao consumidor. Hoje, as principais 

variedades de alface produzidas no Brasil são: Crespa, 

Americana, Lisa e Mimosa. Seu cultivo dar-se 

principalmente em ambiente protegido devido a sua baixa 

resistência a fatores climáticos, principalmente, as altas 

temperaturas, que podem influenciar negativamente em 

toda a cadeia produtiva da alface. Dentre os métodos 

utilizados para minimizar os danos causados pelas altas 

temperaturas, destaca-se o uso de coberturas de solo com 

restos vegetais ou plásticos de coloração variada. Nesse 

contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o 

efeito de diferentes coberturas de solo no cultivo da alface 

Crespa cv. Verônica. 

  

Material e Métodos 

 
O experimento foi realizado no Centro de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal de Roraima no período 
de outubro a novembro de 2013, em ambiente protegido. 
O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com 
cinco tratamentos (t1 – solo descoberto (testemunha), t2 – 
plástico preto, t3 – capim seco (Trachypogon sp.), t4 – 
casca de arroz e t5 – pó de serra), com cinco repetições. A 
unidade experimental constou-se de vasos de polietileno 
de cinco litros, onde cada vaso recebeu uma planta 
(repetição). As variáveis produtivas analisadas foram: 
Altura da Planta, Número de Folhas por planta e Massa 
Seca das Folhas. Os resultados foram submetidos à 
análise de variância utilizando-se o “software” SISVAR. Na 
significância da análise de variância, as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey no nível de 5 % de 
probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 

Com base na análise estatística, os resultados mostraram 

diferença entre os tipos de coberturas de solo em todas as 

características produtivas avaliadas, mostrando que as 

coberturas com casca de arroz e com pó de serra são 

mais eficientes que os demais tipos de cobertura em todas 

as variáveis analisadas (Tabela 1). 
Os resultados encontrados com casca de arroz como 
cobertura de solo, podem ser explicados, em partes, por 
Silva et al. (1994), visto que, segundo os autores, esse 
material não imobiliza quantidades significantes de 
nitrogênio devido sua lenta decomposição, além de 
melhorar as condições de umidade e de temperatura do 
solo para as plantas. Para o pó de serra, Resende et al. 
(2005) relatam que sua utilização como cobertura de solo 
promove a diminuição da temperatura do solo, tornando-o 

mais favorável ao cultivo. Os bons resultados encontrados 
com a utilização de casca de arroz como cobertura de solo 
são importantes para os produtores de alface do município 
de Boa Vista, pois existe grande disponibilidade desse 
material proveniente da produção de arroz do Estado. 

 

Tabela 1 – Altura da Planta (AP), Número de Folhas (NF) 

e Massa Seca das Folhas (MSF) da alface Crespa cv. 

Verônica sob diferentes tipos de cobertura de solo. Boa 

Vista-RR. 

 

Tratamentos AP (cm) NF MSF (g) 

Testemunha 23,16 c  10 c  0,594 c  

Plástico 29,66 b  14 b  1,040 b  

Capim Seco 29,30 b  14 b  0,990 b  

Casca de Arroz 36,32 a  20 a  2,180 a  

Pó de Serra 35,02 a  20 a 2,162 a  

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem 

entre si pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade 

 

Conclusão 

Portanto, para as condições em que o experimento foi 

conduzido, conclui-se que as coberturas de solo com 

casca de arroz e com pó de serra podem ser utilizadas na 

cultura da alface Crespa cv. Verônica.  
 
______________________________________ 
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Efeitos de AIB e substratos na propagação vegetativa de estacas de camu-camu 
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Palavras Chave: Ácido indolbotírico, Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh, propagação vegetativa. 

Introdução 

O camu-camuzeiro (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh) é 
uma das fruteiras tipicamente amazônicas, que crescem 
na beira dos rios e lagos de toda a bacia Amazônica 
(YUYAMA, 2011), sendo normalmente propagado por 
semente (DELGADO, 2010), o que em geral, causa 
grande variabilidade genética entre as plantas, fator 
indesejado em cultivos comerciais. Logo, a propagação 
assexuada torna-se a técnica mais viável para o processo 
de formação de mudas da espécie. As principais 
vantagens da propagação vegetativa encontram-se na 
manutenção das características genéticas das plantas 
matrizes, uniformidade, porte reduzido e precocidade de 
produção (CHAGAS et al., 2012). Diante da necessidade 
de incrementar o sistema de produção de mudas de camu-
camu, o presente trabalho, objetivou-se avaliar o efeito do 
ácido indolbotírico (AIB) no enraizamento, calejamento e 
brotações de estacas semi-lenhosas de camu-camu 
arbóreo em diferentes substratos.  

Material e Métodos 

As estacas foram retiradas de ramos provenientes de 

plantas nativas de camu-camu, localizadas as margens do 

rio Branco, no município de Caracaraí-RR,  localizado nas 

coordenadas 1º 46‟ 15” de latitude Norte e 61º 06‟ 99,6” de 

longitude Oeste e 65 metros de altitude.Para o preparo das 

estacas semi-lenhosas, foram realizados cortes retos na 

base e no ápice, padronizando-se o tamanho de 20 cm.  

Posteriormente, preparou-se as soluções hidroalcoólica do 

AIB, (50%v/v) na concentração de 1.000 mg. L
-1

 e outra 

solução com água destilada, deionizada e autoclavada 

mais álcool 98,2% na concentração de 50% (v/v), como 

testemunha.  E por fim, a região basal na altura de 2,5 cm 

das estacas foi imersas por um período de 1 minuto 

nessas soluções. Os fatores dos tratamentos foram 

constituídos da presença e ausência do AIB e quatro 

diferentes tipos de substratos: areia, casca de arroz  

carbonizada,  serragem  e vermiculita, com quatro 

repetições, sendo doze estacas por repetição. Foram 

avaliados, porcentagem de estacas brotadas, número de 

brotações por estacas, porcentagem de estacas com 

presença de calo e porcentagem de estacas vivas. 

Resultados e Discussão 

Todos os tratamentos apresentaram estacas vivas no final 
do período de avaliação, no entanto, em porcentagens 
muito baixas. O tratamento vermiculita sem AIB 
apresentou o maior número de estacas vivas, com 
11,45%, porém não apresentou nenhuma estaca com calo 
e o tratamento serragem com AIB foi o que apresentou 
resultado desfavorável, com 4,16% de estacas vivas. Já o  
 
 

tratamento areia com AIB obteve 7,80% de estacas vivas e 
o maior número de estacas com calos, com 4,16%, 
discordando dos resultados encontrados por Silva et al., 
(2009) em que a combinação de vermiculita  com  casca  
de  arroz  carbonizada  apresentou o maior  número  de  
estacas calejadas e a areia pura apresentou 0% de 
estacas calejadas. Os tratamentos serragem com AIB, 
serragem sem AIB e areia sem AIB apresentaram 1,04% 
de estacas com calos, sendo que os tratamentos 
vermiculita com AIB, vermiculita sem AIB, casca de arroz 
carbonizada com AIB e casca de arroz carbonizada sem 
AIB não apresentaram calejamento. Em estudo realizado 
por Santana (2002) avaliando diferentes concentrações de 
ácido nafitaleno (ANA) para enraizamento de estacas de 
camu-camu arbustivo, verificou em seus tratamentos que 
5,74 a 20,09% das estacas apresentaram brotações sem 
raízes e 13,14 a 35% das estacas não apresentaram nem 
brotações e nem raízes, o que evidencia a dificuldade de 
enraizamento desta espécie. Oliva Cruz (2005) avaliando 
enraizamento de estacas com AIB e ANA com 24 e 48 
horas de imersão, verificou que não houve efeito 
significativo nos tratamentos e nos tempos de imersão 
quanto ao número de brotações. O mesmo autor avaliando 
o efeito combinado de ácido indolacético (AIA) e AIB nas 
concentrações de 200 e 400 ppm por 24 e 48 horas, 
verificou que a combinação dos dois indutores de 
enraizamento por período de 48 horas de imersão 
proporcionaram maior número de brotação às estacas de 
camu-camu, diferindo estatisticamente da imersão por 24 
horas.  

Conclusões 

A aplicação de AIB proporcionou melhores possibilidades 
de enraizamento às estacas de camu-camu devido ao 
maior número de calos.  
Os substratos serragem e areia mostraram ser melhores à 
formação de calos, no entanto a vermiculita e casca de 
arroz carbonizada proporcionaram maiores números de 
estacas vivas. 
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Efeitos de níveis de luminosidade e tipos de substrato no desenvolvimento inicial de mudas 
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Palavras Chave: Sclerolobium paniculatum, desenvolvimento, viveiro. 

Introdução 

O taxi-branco (Sclerolobium Paniculatum Vogel) é uma 

leguminosa que apresenta ocorrência natural em áreas de 

terra firme, nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e 

sudeste. Possui grande potencial para reflorestamentos e 

para fins energéticos (FREITAS et. al., 2012). Mesmo com 

a grande importância da espécie, poucos são os estudos 

realizados com relação à produção de mudas. Com base 

no exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar os 

efeitos de níveis de luminosidade e tipos de substrato no 

desenvolvimento inicial de mudas de taxi-branco.  

Material e Métodos 

O estudo foi conduzido no viveiro da Embrapa Roraima, 

localizado em Boa Vista. O delineamento experimental 

utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro 

repetições, sendo os tratamentos arranjados em esquema 

de parcela subdividida, onde a parcela consistiu-se de dois 

níveis de luminosidade (25% e 50%) e a subparcela de 

quatro tipos de substrato [solo; solo + areia (proporção 

volumétrica de 1:1); solo + áreia + serragem (proporção 

volumétrica de 2:1:1); e solo + vermiculita (proporção 

volumétrica de 1:1)]. Cada parcela experimental foi 

constituída por cinco mudas. Três meses após o 

transplantio, as mudas foram avaliadas quanto ao número 

de folhas (NF) e altura (ALT; cm). Os dados obtidos foram 

submetidos ao teste de normalidade de Lilliefors e, 

posteriormente, à análise de variância, sendo as médias 

comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade, utilizando o programa Sisvar (FERREIRA, 

2011). 

Resultados e Discussão 

Os dados das duas variáveis seguiram distribuição normal. 

A análise de variância (dados não apresentados) indicou 

que o efeito de luminosidades (L) foi significativo (p < 0,05) 

apenas para a ALT, enquanto que o efeito de substratos 

(S) foi significativo tanto para esta variável quanto para o 

NF. Apesar da interação L x S ter sido significativa para a 

ALT, o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, 

não foi capaz de detectar tais diferenças. Mudas cultivadas 

sob 50% de luminosidade apresentaram menor valor de 

ALT (6,3 cm) que aquelas cultivadas sob 25% de 

luminosidade (8,8 cm) (dados não apresentados). Apesar 

de estes resultados mostrarem que as mudas 

apresentaram maior crescimento em ambiente com menor 

luminosidade, estudos adicionais, envolvendo avaliação de 

outras variáveis da parte área, bem como da raiz, 

precisam ser realizados para melhor análise da qualidade 

das mudas. Em estudo realizado por Freitas et al. (2012), 

o taxi-branco apresentou, na condição de sombra natural, 

maior altura inicial até os 93 dias, quando comparado com 

a luminosidade de 50% e a pleno sol, sendo este 

desempenho reduzido posteriormente. Os substratos 

constituídos de solo (S), de solo + areia (S+A) e de solo + 

vermiculita (S+V) foram os que apresentaram as maiores 

médias de NF (5 folhas), não diferindo significativamente 

entre eles (Tabela 1). Em relação à ALT, os substratos 

S+A e S+V apresentaram médias semelhantes (8,0 cm e 

7,9 cm, respectivamente), sendo inferiores ao substrato S 

(9,3 cm). O substrato que conteve serragem em sua 

composição (S+A+S) foi o que propiciou menores médias 

tanto para o NF (3 folhas) quanto para a ALT (5,2 cm). 

Estes resultados mostram que as mudas de taxi-branco 

apresentam maior desenvolvimento inicial quando 

cultivadas em substrato contendo solo puro e que são 

prejudicadas pelo uso da serragem.  

 

Tabela 1. Valores médios do número de folhas (NF) e da 

altura de mudas (ALT) de taxi-branco, avaliados em quatro 

tipos de substratos. Boa Vista – RR, 2014 

Substrato NF ALT 

S 5 A 9,3 A 

S+A 5 A 8,0 B 

S+A+S 3 B 5,2 C 

S+V 5 A 7,9 B 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem 

entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade. S: solo; S+A: solo + areia (2:1); S+A+S: solo 

+ areia + serragem (2:1:1); S+V: solo + vermiculita (1:1).  

Conclusões 

As mudas de taxi-branco apresentaram maior 

desenvolvimento inicial quando expostas à luminosidade 

de 25% e quando cultivadas em substrato contendo solo 

puro.  
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Palavras Chave: Flores, propagação, luminosidade

.  

Introdução 

As orquídeas epífitas em condições naturais vegetam 
sobre troncos, galhos das árvores e arbustos. Os fatores 
relacionados com a luminosidade, umidade e nutrientes 
são, portanto, obtidos das condições do ambiente de seus 
habitats. O cultivo de orquídeas requer a presença de 
substrato de boa qualidade e o fornecimento de 
fertilizantes, deve ser realizado de forma a favorecer a 
precocidade e o florescimento. Na escolha do substrato é 
importante considerar além do fator econômico, a 
disponibilidade e facilidade de acesso ao material que será 
utilizado. A luz representa a fonte de energia essencial 
para a fotossíntese, e neste aspecto as telas de diferentes 
tonalidades proporcionam estímulos tanto no crescimento 
vegetativo quanto no vigor das plantas (Rajapakse & 
Shahak (2007). Este trabalho tem como objetivo avaliar a 
influência de substratos, da adubação mineral e 
luminosidade, proporcionada por cromatinete vermelha, no 
desenvolvimento de Cattleya eldorado (Orchidaceae). 

Material e Métodos 

Esta pesquisa foi realizada na sede da Embrapa Roraima 
em Boa Vista, (RR), sendo o experimento conduzido com 
plantas de Cattleya eldorado cultivadas sob 
sombreamento com tela vermelha. Os tratamentos foram: 
a) substratos: casca de frutos de cupuaçu triturada 
(substrato 1), mistura de sub1 (50%) + sub3 (50%) 
(substrato 2), e fibra de coco industrializada (substrato 3) e 
b) adubação mineral (Maxsol

®
): com aplicação de 

fertilizante (CF) e sem aplicação de fertilizante (SF). 
Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente 
casualizado e esquema fatorial 3 x 2 (três substratos e 
duas condições de fertilização), com três repetições. As 
plantas foram cultivadas em vaso (470 mL) e após o 
transplante das mudas iniciou-se a aplicação do fertilizante 
mineral Maxsol® (8 g L

-1
) nos tratamentos previstos para 

receber fertilização mineral (CF), sucedendo-se este 
fornecimento semanalmente na dosagem de 250 mL vaso

-

1
. A irrigação foi por aspersão, quatro vezes ao dia. O 

experimento foi instalado em 15/08/2013 e as avaliações, 
realizadas mensalmente, por dez meses, consistiram de 
medições de altura de plantas (cm) e número de folhas 
por planta. Os resultados foram submetidos à análise de 
variância e as médias comparadas pelo teste Tukey (5%), 
utilizando-se o software estatístico SISVAR (FERREIRA, 
2011).  

Resultados e Discussão 

A análise dos resultados demonstra efeito significativo da 
interação entre os fatores fertilização e substratos sobre 
as variáveis número de folhas por planta e altura das 
plantas (Tabela 1). 
Tabela 1 – Valores médios do número de folhas e altura 
de plantas (cm) de Cattleya eldorado cultivadas em 
substratos casca de frutos de cupuaçu (Sub1), mistura de 

Sub1 + Sub3 (Sub2) e fibra de coco industrializada 
(Sub3), obtidos com aplicação (CF) e sem aplicação (SF) 
de adubação mineral sob cromatinete vermelha. 
 

 Número de folhas Altura de plantas 
(cm) 

Substratos Adubação mineral 
 CF SF CF SF 

Sub1 4,0 aA 2,9 bB 8,6 aA 7,2 aB 

Sub2 3,0 bA 3,4 aA 8,1 aA 7,1 aB 

Sub3 3,9 aA 2,6 bB 7,0 bA 7,4 aA 

Médias 3,6 3,0 7,9 7,2 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na 
linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 
O desdobramento da interação entre substratos e 
adubação mineral indicou que, considerando-se o número 
de folhas por planta a adubação exerceu efeito 
significativo para os substratos casca de fruto de cupuaçú 
(sub1), e fibra de coco industrializada (sub3). Da mesma 
forma como observado para número de folhas, a 
interação entre os fatores substrato e adubação mineral, 
afetou o crescimento das plantas.  

Conclusões 

Plantas de Cattleya eldorado cultivadas, sob cromatinete 
vermelha, em substrato de casca de frutos de cupuaçu e 
com adubação mineral apresentam maior crescimento 
em altura e número de folhas. 
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Palavras Chave: Flores, propagação, luminosidade

Introdução 

Em condições naturais, os substratos básicos das 
orquídeas são os troncos, galhos das árvores e arbustos 
(orquídeas epífitas);pedras (orquídeas rupícolas) e 
barrancos argilosos ou solo formado por detritos vegetais 
ou vulcânicos (orquídeas terrestres) (SILVA & SILVA, 
1997). Para a produção comercial de orquídeas, é 
imprescindível a utilização de um bom substrato e, na 
seleção deste material, é importante considerar, além do 
fator econômico, a disponibilidade e facilidade de acesso 
ao material que será utilizado. A luz representa a fonte de 
energia essencial para a fotossíntese, e segundo 
Rajapakse & Shahak (2007), as telas de diferentes 
tonalidades proporcionam estímulos tanto no crescimento 
vegetativo quanto no vigor. Estudos relacionados à 
fertilização das orquídeas são escassos e restritos à 
poucas espécies. Este trabalho tem como objetivo avaliar 
a influência de substratos, da adubação mineral e 
luminosidade, proporcionada por sombrite preto (50% de 
sombreamento), no desenvolvimento de Cattleya eldorado 
Linden (Orchidaceae). 

Material e Métodos 

Esta pesquisa foi realizada na sede da Embrapa Roraima 
em Boa Vista, (RR), sendo o experimento conduzido com 
plantas de Cattleya eldorado cultivadas sob sombrite preto 
(50% de sombreamento). Os tratamentos foram: a) 
substratos: casca de frutos de cupuaçu triturada (sub1), 
mistura de sub1 (50%) + sub3 (50%) (sub2), e fibra de 
coco industrializada (sub3) e b) adubação mineral 
(Maxsol

®
): com aplicação de fertilizante (CF) e sem 

aplicação de fertilizante (SF). Utilizou-se o delineamento 
experimental inteiramente casualizado e esquema fatorial 
3 x 2 (três substratos e duas condições de fertilização), 
com três repetições. As plantas foram cultivadas em vaso 
(470 mL) e após o transplante das mudas iniciou-se a 
aplicação do fertilizante mineral Maxsol® (8 g L

-1
)nos 

tratamentos previstos para receber fertilização mineral 
(CF), sucedendo-se este fornecimento semanalmente na 
dosagem de 250 mL vaso

-1
. A irrigação foi por aspersão, 

quatro vezes ao dia.O experimento foi instalado em 
15/08/2013 e as avaliações, realizadas mensalmente, por 
dez meses, consistiram de medições de altura de plantas 
(cm) e número de folhas por planta. Os resultados foram 
submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste Tukey (5%), utilizando-se o 
software estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011). 

Resultados e Discussão 

A análise do desdobramento da interação entre substratos 
e fertilização mineral indicou que o número de folhas por 
planta e a fertilização exerceu efeito significativo apenas 
com a utilização do substrato fibra de coco industrializada 
(Sub3). No entanto, para a altura de plantas, a aplicação 
de fertilizante mineral foi significativa para os substratos 
casca de frutos de cupuaçu (Sub1) e sub3 (Tabela 1). 

Tabela 1 – Valores médios do número de folhas e altura 
de plantas (cm) de C.eldorado cultivadas em substratos 
casca de frutos de cupuaçu (Sub1), mistura de Sub1 + 
Sub3 (Sub2) e fibra de coco industrializada (Sub3), 
obtidos com aplicação (CF) e sem aplicação (SF) de 
adubação mineral sob sombrite preta 

 Número de folhas Altura de plantas 
(cm) 

Substratos Adubação mineral 
 CF SF CF SF 

Sub1 3,7 aA 3,7 aA 8,4 aA 7,0 aB 
Sub2 3,4 aA 2,9 bA 6,4 bA 6,4 aA 
Sub3 3,4 aA 2,8 bB 8,0 aA 6,8 aB 

Médias 3,5 3,1 7,6 6,7 

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

O maior crescimento em altura de plantas (8,6 cm) foi 
obtido no sub1 com adubação mineral, indicando que 
houve para este substrato incremento médio de 5,1 cm no 
período de 300 dias de cultivo. 

Conclusões 

Sob sombrite preto, a aplicação da adubação mineral nos 
substratos casca de frutos de cupuaçu e fibra de coco 
industrializada proporciona maior crescimento em altura 
de plantas, e não influi no número de folhas de 
C.eldorado.  
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Palavras Chave: Efeito estufa, Lagos, Lavrado, Gás metano, Gás carbônico. 

Introdução 

Áreas alagadas da Amazônia são fontes naturais  

significativas de gás carbônico (CO2) e gás metano (CH4), 

importantes gases de efeito estufa, mas alguns ambientes 

precisam ser caracterizados. Entre esses ambientes 

encontram-se as savanas úmidas de Roraima, conhecidas 

também como lavrado, que ocupa 42.706 km
2
 na região 

norte/nordeste de Roraima, fronteira com a Guiana e 

Venezuela. Esse ambiente possui lagos que respondem 

ao pulso de inundação do Rio Branco. O objetivo desse 

trabalho foi estimar as emissões de CO2 e CH4, nos lagos 

do lavrado, levando-se em consideração a influência de 

fatores ambientais, contribuindo com a melhoria de  

estimativas locais e regionais de gases de efeito estufa a 

partir de ambientes alagados. 

Material e Métodos 

A captura de CO2 e CH4 foram feitas utilizando-se câmeras 
flutuantes para captura de gases liberados por difusão nos 
lagos e funis acoplados a uma seringa de 60ml e 
mergulhados invertidos para captura de gases emitidos 
por bolhas. Esses equipamentos foram utilizados em 80 
lagos do lavrado. Em seguida esses gases foram  
transferidos para frascos de 30ml fechados 
hermeticamente com um tampa butil densa e processados 
em um cromatógrafo a gás com detectores para Carbono 
e Metano. Além dos gases foi feita a coleta das seguintes 
variáveis ambientais: velocidade do vento com um 
anemômetro, temperatura da água com uma sonda 
multiparâmetros, profundidade, com uma fita métrica, 
variação da altitude do rio Branco (Arquivos da CAER) e 
oxigênio dissolvido com uma sonda multiparâmetros. 
Todas essas variáveis foram analisadas utilizando-se a 
Correlação Canônica para avaliar quais foram favoráveis a 
emissão dos gases de efeito estufa nos lagos do lavrado, 
mensalmente, no período de novembro de 2011 a outubro 
de 2012, exceto nos meses de junho e julho de 2012 
devido a problemas logísticos. Essas coletas foram feitas 
numa região rica em lagos que localiza-se ente os 
municípios de Boa Vista e Alto Alegre. 

Resultados e Discussão 

A cota dos lagos do lavrado variou sazonalmente ao longo 

do ano acompanhando a cota do rio Branco. A área 

alagada variou entre os meses, totalizando 13.269,85 km
2
, 

equivalendo a 33,34% da área total do lavrado. Não foram 

identificados emissões, por ebulição, de CO2 e de CH4. O 

oxigênio dissolvido na água sempre foi pouco 

concentrado, diminuindo com a profundidade, formando 

hipolímnio anóxico. As concentrações de CO2 e CH4 na 

água variaram significativamente ao longo dos meses 

(Tabela 1). O total das emissões de CO2 e CH4 foram de 

13,14TgC.ano
-1

 e 0,0125TgC.ano
-1

, respectivamente. 

Essas diferenças foram influenciadas por: vento (CO2: 

R=0,856; p<0,01 e CH4: R=0,743; p<0,01); temperatura da 

água (CO2: R=0,675; p<0,01 e CH4: R=0,633; p<0,01); 

profundidade dos lagos (CO2: R=-0,306; p<0,05 e CH4: 

R=-0,263; p<0,05); concentração de oxigênio na superfície 

dos lagos (CO2: R=-0,149; p>0,05 e CH4: R=-0,058; 

p>0,05); e concentração de oxigênio no fundos dos lagos 

(CO2: R=-0,036; p>0,05 e CH4: R=0,056; p>0,05), sendo 

que os três primeiros influenciaram na liberação dos 

gases. 
Tabela 1: Estimativas regionais de emissões de CO2 e 
CH4 (TgC.km

-2
.mês

-1
), nos lagos do lavrado. *Médias 

05/12 e 08/12 multiplicada pela área alagada. 
 

Mês/ano 
Área alagada 

(Km
2
) 

CO2 CH4 

11/11 2.142,76 0,7985 0,00103 
12/11 901,78 0,3676 0,00044 
01/12 890,82 0,4465 0,00024 
02/12 2.611,81 0,4500 0,00065 
03/12 2.533,55 0,7833 0,00068 
04/12 1.230,74 0,2315 0,00031 
05/12 1.856,24 0,4782 0,00055 
06/12 1952,02 0,5255* 0,00053* 
07/12 2047,79 0,5697* 0,00057* 
08/12 9.451,92 2,8238 0,00248 
09/12 13.269,85 3,8308 0,00370 
10/12 5.201,56 1,8338 0,00131 

Conclusões 

As emissões de CO2 e CH4 dos lagos do lavrado diferem 

do que fora estabelecido anteriormente para todas as 

áreas alagadas da Amazônia, por esse motivo, existe a 

necessidade de rever as estimativas de CO2 e CH4 feitas 

para toda a Amazônia, levando-se em consideração esses 

novos dados para Roraima 
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Palavras Chave: Inseto aquático, Neotropical, Biodiversidade. 

Introdução 

A Ordem Ephemeroptera é um dos mais importantes 

grupos de insetos aquáticos, junto com Plecoptera e 

Trichoptera. São encontrados em todos os continentes, 

exceto na Antártida, no extremo Ártico e em algumas ilhas 

oceânicas (Edmunds et al. 1976). A taxonomia dos 

efemerópteros no Brasil ainda é pouco estudada, o que 

explica a grande quantidade de novas espécies e 

associações entre ninfas e imagos que vêm sendo 

descritas (ex. Molineri & Salles, 2013; Boldrini & Pes, 

2014). O Brasil possui cerca de 286 espécies descritas 

distribuídas em 10 famílias, sendo que apenas 39 

espécies são registradas para Roraima (Salles et al. 

2014). O objetivo deste trabalho foi inventariar a fauna de 

Ephemeroptera do Estado de Roraima. 

Material e Métodos 

O material examinado é proveniente de coletas realizadas 

na Serra do Tepequém em Novembro de 2013 e Março de 

2104, na Serra Grande I em junho de 2014, no Parque 

Anauá em dezembro de 2013 e no Igarapé Cauamé em 

novembro de 2013 e maio de 2014. Os imaturos foram 

coletados com rede tipo D, algumas ninfas foram 

separadas para criação em campo. Os adultos foram 

coletados com lençol iluminado, no período de 18:00 as 

21:00. O material foi armazenado em álcool 80%, 

identificado e depositado no laboratório de Entomologia da 

Universidade Federal de Roraima. O material foi 

identificado por especialistas no grupo e com auxílio da 

chave de identificação de Dominguez et al. 2006. 

Resultados e Discussão 

Foram encontradas cinco espécies novas pertencentes à 

quatro gêneros: Miroculis Edmunds (Figs. 1, 2 e 3), 

Ulmeritoides Traver e Paracloeodes Day, cada um com 

uma espécie; e Paramaka Savage & Dominguez, duas 

espécies. Espécimes pertencentes aos gêneros 

Campsurus Eaton e Paramaka, e as espécies Caenis 

fittkaui Malzacher, Callibaetis nigracyclus Cruz, Salles & 

Hamada, Fittkaulus cururuensis Savage e Paracloeodes 

charrua Emmerich & Nieto, foram registrados para 

primeira vez no Estado de Roraima. Pela primeira vez foi 

associado o adulto macho de Hydromastodon sallesi 

Polegatto & Batista, que até o momento era conhecido 

somente com base em ninfa. Todos os gêneros 

registrados, exceto Hydromastodon Polegatto & Batista, 

apresentam ampla distribuição no Brasil. 

Apesar de aparentemente alto o número de espécies de 

Ephemeroptera registradas no Estado de Roraima (50 

espécies), esse número é inferior aos registrados no 

Amazonas (66 espécies) e Espírito Santo (77 espécies), 

onde existem especialistas em insetos aquáticos. Este fato 

indica que pesquisas sobre a composição faunística de 

insetos aquáticos em Roraima devem ser incentivadas, 

objetivando aumento no conhecimento e formação de 

novos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1, 2 e 3. Miroculis sp. n. 1, vista dorsal; 2, vista 

lateral; 3, detalhe da cabeça e tórax, vista dorsal. 

Conclusões 

Cinco novas espécies de Ephemeroptera foram 

encontradas no Estado de Roraima e serão 

posteriormente descritas. Seis outras espécies já 

conhecidas são relatadas pela primeira vez no estado. 

Após os resultados deste levantamento, o Estado de 

Roraima passa a contar com 50 espécies de 

Ephemeroptera registradas. Pesquisas sobre a 

composição faunística de insetos aquáticos em Roraima 

devem ser incentivadas. 
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Palavras Chave: inoculação, arroz, fixação biológica de nitrogênio, Azospirillum. 

Introdução 

O arroz (Oryza sativa L.) é uma planta da família das 

Poacea, sendo a terceira maior cultura cerealífera do 

mundo. O Brasil se destaca como o maior produtor fora do 

continente Asiático. Dentre as formas de incrementar a 

produção vegetal, destaca-se o suprimento de fertilizantes, 

sendo o nitrogênio um dos elementos mais exigido pelas 

culturas (COSER et al., 2007). O uso irracional de 

fertilizantes nitrogenados onera os custos de produção e 

pode causar efeitos negativos ao meio ambiente. Fontes 

alternativas de suprimento de nitrogênio às plantas, como 

a fixação biológica de nitrogênio, podem complementar ou 

até substituir o uso de fertilizantes nitrogenados nos 

processos agrícolas causando menos efeitos negatives ao 

solo. O objetivo do projeto consistiu em avaliar a eficiência 

da inoculação de bactérias fixadoras de nitrogênio 

atmosférico na cultura do arroz. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em campo, na área 
do IFRR/Campus Novo Paraíso, sendo implantado em 
blocos inteiramente casualizados com quatro tratamentos 
e cinco repetições. Tratamento 1: Ausência de fertilizante 
nitrogenado e de inoculação; Tratamento 2: Controle com 
N-mineral + P, K; Tratamento 3: Inoculação padrão com 
inoculante para arroz; Tratamento 4: Com 50% do N + P, 
K. As parcelas foram constituídas de quatro linhas de arroz 
com 5 m de comprimento e espaçadas em 0,5 m, 
totalizando uma área de 10 m². A inoculação de sementes 
foi realizada antes da operação de plantio. A semeadura 
foi feita de forma manual em cada parcela com 
aproximadamente 50 sementes por metro linear. Foi 
avaliado: o número de perfilhos, grãos por panículas e 
estimativa de produtividade por hectare. Os dados obtidos 
foram avaliados por análise de variância (Teste F) e as 
médias dos tratamentos comparadas pelo teste Tukey a 
5%. 

Resultados e Discussão 

O Tratamento 1 obteve menor produtividade, ao contrário 
do Tratamento 2, em virtude da ausência de Nitrogênio. 
De acordo com Sylvester-Bradley et al., (2001) a nutrição 
mineral tem efeito na produtividade, sendo o nitrogênio o 
nutriente quantitativamente mais importante. O tratamento 
3, com inoculante, forneceu boas condições para o pleno 
desenvolvimento da cultura. Um fator relacionado com a 
produtividade é a relação entre número de grãos por 
panícula. O Gráfico 2, expressa tais resultados. 
 

 

 
Gráfico 2. Relação entre número de grãos por panícula. 
O tratamento 3, presença do Azospirillum, obteve 140 
grãos por panícula. Barassi et al., (2008) relatam a 
melhoria em parâmetros fotossintéticos das folhas da 
cultura, incluindo o teor de clorofila e condutância 
estomática, na presença de inoculantes. Apesar da 
aplicação de N proporcionar maior perfilhamento no arroz, 
não se observou diferenças significativas no rendimento 
de grãos entre os tratamentos com aplicação de N. O 
número de perfilhos por planta no tratamento sem 
aplicação de N foi de 2,05. No tratamento em que havia a 
aplicação de N esse valor aumentou para 3,04. No 
tratamento com inoculação obteve-se uma média de 2,9 
perfilhos por planta.  

Conclusões 

A produtividade e número de perfilhos aumentam com a 
quantidade de N aplicado. 
A inoculação com Azospirillum de sementes da família 
Poaceae é uma ótima alternativa que favorece os 
componentes de produção da cultura do arroz (Oryza 
sativa L.). 
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Palavras Chave: Germinação, Propagação, Passiflora edulis
. 

Introdução 

O gênero Passiflora L., é constituído por aproximadamente 

400 espécies, sua  importância deve-se as características 

alimentícias, medicinais e ornamentais (Melett i, 2009). A 

propagação do maracujazeiro pode ser tanto por 

processos assexuados como sexuado. Para a emergência 

de plântulas vigorosas é exigido substratos que 

proporcione retenção de água e espaço poroso para 

facilitar o fornecimento de oxigênio, essenciais no 

processo de germinação das sementes e emergência das 

plântulas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi 

verificar a influência de diferentes substratos na 

emergência de plântulas de maracujazeiro amarelo 

Passiflora edulis Sims f.flavicarpa Deg.  

Material e Métodos 

O experimento foi realizado em casa de vegetação do 

Centro de Ciências Agrárias – CCA/UFRR. Os frutos 

adquiridos foram seccionados na região mediana e, com 

auxilio de uma colher retirou se as sementes. A remoção 

do arilo foi realizada com malha de aço sobe fricção por 3 

minutos em água corrente e dispostas em papel toalha 

sobre à sombra por 48 horas, para secar. Procedeu-se a 

semeadura em bandejas plásticas (20 cm x 20 x 5 cm), 

perfuradas na parte inferior para excesso de  drenagem de 

água. As sementes foram dispostas em fileira à 1 cm de 

profundidade. Os substratos utilizados foram: barro, argila, 

areia grossa e esterco bovino curtido. Estes foram 

peneirados em malha de aço de 2 mm.  O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 

4 tratamentos, 4 repetições e 25 sementes por repetições.   

Realizaram-se as avaliações das sementes após, 

observada a primeira plântula emergida aos 14 dias após 

a semeadura, obtida pela contagem do número de 

plântulas emergidas durante 17 dias. Considerou-se 

plântula emergida as que apresentaram a queda dos 

cotilédones. A porcentagem do número de plântulas 

emergidas foi realizada diariamente até 17 dias de 

avaliação. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância, e 

as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 

5% de probabilidade, através do SISVAR
®
 (FERREIRA, 

2007). 

Resultados e Discussão 

Observou-se o efeito significativo entre os diferentes 

substratos testados para germinação de maracujazeiro. As 

sementes semeadas em barro apresentaram 71% de 

sementes emergidas (Tabela 2). Este fato pode ser 

explicado, pois o barro proporciona boa relação entre  

 

 

retenção de água e umidade comparada aos substratos 

areia e argila. A areia possui baixa retenção de água, fator  

que impede a manutenção de um ambiente adequado de 

umidade necessário para seu processo germinativo. 

Tabela 2. Germinação de sementes de maracujá 

semeadas em diferentes substratos. Boa Vista, RR, 2013. 

Médias seguidas de mesma letra, não diferem entre si 

estatisticamente, ao nível de 1% de probabilidade. 

Conclusões 

Concluiu-se que o melhor substrato para emergência de 

maracujazeiro foi o substrato Barro com 71 % de 

sementes emergidas. 
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Introdução 

Avaliações sobre regeneração das florestas são de grande 

relevância à preservação e recuperação de ambientes 

antropizados, uma vez que permitem diagnosticar o estado 

de conservação do ambiente e a resposta ao manejo 

(MARANGON et al., 2003). Estudos realizados no Brasil 

indicam que o aparecimento desses ambientes pode ser 

ocasionado pela agricultura itinerante e exploração seletiva 

de madeiras, causando a abertura de clareiras e o 

aparecimento da vegetação secundária, ambas tendendo 

a tornar a composição florística cada vez mais complexa e 

diversificada (RONDON NETO, 2000; SILVA et al., 2010). 

Tal prática é frequente em comunidades indígenas, onde o 

recurso vegetal é altamente empregado para o uso 

madeireiro, e também onde muitas áreas florestais cedem 

lugar para as roças. Neste contexto, este estudo teve por 

objetivo verificar o comportamento de regeneração 

(floresta secundária) de uma área de roças abandonadas 

em relação à floresta primária, tomando como descritores 

o diâmetro (estrutura horizontal) e altura (estrutura vertical) 

de indivíduos arbóreos. 

Material e Métodos 

A área de estudo está situada na Comunidade Indígena 

Sorocaima I; cerca de 20km da sede do município de 

Pacaraima-RR, na margem direita da BR-174 sentido sul. 

A vegetação compreende uma Floresta Estacional 

caracterizada pela transição da Floresta Ombrófila 

Submontana à noroeste, e a Savana à nordeste de 

Roraima. No local foram instaladas quatro parcelas de 

0,5ha em diferentes distâncias da Comunidade, sendo 

duas parcelas instaladas em área com regeneração 

florestal (roças abandonadas), de aproximadamente 10 

anos cada, e as outras duas instaladas em área de floresta 

primária. Cada parcela foi subdividida em 20 subparcelas 

de 25x10m, totalizando 1ha em cada ambiente. Foram 

mensurados todos os indivíduos arbóreos com diâmetro à 

altura do peito (DAP) ≥ 10 cm. A altura de cada indivíduo 

foi estimada visualmente. As amostras das espécies foram 

coletadas, e após a identificação taxonômica serão 

incorporadas aos acervos dos herbários MIRR, UFRR e 

INPA. Foi adotado o Teste t 0.05 (Student) para diferenciar 

as médias (altura e diâmetro) das duas formações 

florestais. 

Resultados e Discussão 

Foram registrados 1054 indivíduos, sendo 590 na área de 

floresta primária e 464 na área de regeneração. Alexa 

grandiflora Ducke (Fabaceae), e Casearia sp. (Salicaceae) 

foram as espécies com maior abundância na floresta 

primária e na regeneração, respectivamente. A área de  

 

floresta primária apresentou diâmetro (20,28 ± 11,20 cm) e 

altura (20,05 ± 7,67m) significativamente maiores (Teste 

t0.05; p < 0.0001) em relação à área de vegetação em 

regeneração; diâmetro (16,03 ± 6,37 cm) e altura (12,14 ± 

4,12m).  

Conclusões 

A estrutura vertical e horizontal da floresta em regeneração 

representa o estádio atual de sucessão secundária, com 

os valores de altura e diâmetro ainda menores em relação 

à área de floresta primária.  
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Introdução 

Os impactos ambientais diretamente relacionados à 
instalação de empreendimentos, considerado mais 
relevante para a fauna, é a perda de hábitat em virtude da 
supressão da vegetação na área a ser implantada. Esta 
supressão da vegetação resulta em mudanças estruturais 
no ambiente que podem influenciar a fauna local e 
associada, visto que seus refúgios e micro-hábitats podem 
ser alterados e/ou eliminados. Uma das formas de 
avaliação dos impactos ambientais nestas áreas pode ser 
a utilização de espécies da fauna silvestre que auxiliem 
neste diagnóstico. Dessa forma, o Levantamento da 
Fauna é uma ferramenta imprescindível para a realização 
do Diagnóstico Ambiental durante a elaboração de estudos 
ambientais de empreendimentos, pois com ele é possível 
identificar espécies e sua possível função como 
bioindicadora. 
Dentre os diversos grupos faunísticos, os mamíferos, os 
répteis, os anfíbios e as aves, são utilizados com 
frequência em diagnósticos ambientais, uma vez que 
respondem de forma relativamente rápida às modificações 
ambientais, e assim, com a realização do presente estudo 
é possível avaliar a fauna de potencial ocorrência para as 
áreas de influência do empreendimento, bem como aferir a 
qualidade ambiental das mesmas em relação à fauna.  
O objetivo desse trabalho é realizar um levantamento 
secundário da fauna do estado de Roraima para auxiliar 
futuros estudos ambientais e diminuir  o risco de acidentes 
ou morte dos animais silvestres presentes em áreas de 
empreendimentos. 

Material e Métodos 

O levantamento faunístico para vertebrados terrestres foi 
realizado com base em dados secundários. A partir daí, 
criou-se uma compilação de dados sobre mastofauna, 
herpetofauna, e ornitofauna presentes em estudos de 
levantamentos de espécies, registros e história natural 
para o,estado de Roraima e região amazônica. Uma lista 
qualitativa de espécies foi compilada a partir dos dados 
secundários. A partir da lista compilada, foram obtidos os 
registros de espécimes sobre mastofauna, herpetofauna, e 
ornitofauna. Esta lista representa as espécies de 
ocorrência para o estado de Roraima. 
O status de conservação e ameaça das espécies 
registradas foi analisado através de consulta às listas 
nacional e internacional (IUCN, 2014) de espécies 
ameaçadas; MMA, que dispõe sobre a implementação da 
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies 
da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção 
(CITES). Não foram encontradas listas de espécies 
ameaçadas para o estado de Roraima, impossibilitando 
uma análise em escala geográfica menor. 

Resultados e Discussão 

Foram descritas 399 espécies de mamíferos para Floresta 
Amazônica brasileira distribuídas nas Ordens, Artiodactyla 
(6 espécies),Carnivora (18 espécies), Cetacea (1 
espécies), Chiroptera (146 espécies), Cingulata (6 

espécies), Didelphimorphia (27 espécies), Lagomorpha (1 
espécie),Perissodactyla (1 espécie), Pilosa (7 espécies), 
Primates (92 espécies), Rodentia (93 espécies),e Sirenia 
(1 espécie) (Paglia et al. 2012). 
Dentro de Herpetofauna, os répteis obtiveram maior 
representatividade de riqueza para serpentes dentro da 
família Dipsadidae, visto que ocorrem 244 espécies desta 
família no Brasil, num total de 738 espécies de répteis. 
Entre os lagartos, Gymnophtalmidae é a família com maior 
número de espécies no Brasil  e na Amazônia brasileira, 
sendo geralmente a família com maior número de 
espécies em estudos realizados na Amazônia. Para 
anfíbios, obtivemos o maior número de riqueza de 
espécies para o estado dentro da família Hylidae (com 13 
espécies) (IBAM, 2012). 
As famílias com o maior número de espécies de aves 
foram Tyrannidae (58 espécies), Thraupidae (35 
espécies),  Trochilidae (33 espécies), Accipitridae (27 
espécies) e Emberizidae (23 espécies) (TAXEUS, 2013; 
Laranjeiras et al. 2014). A grande maioria das espécies de 
aves do lavrado de Roraima (93,7%) é residente, mas 19 
são migratórias. Entre as migratórias, 18 são migrantes 
regulares. Entre as espécies migratórias regulares, três 
(16,6%) são migrantes austrais, ou seja, provenientes do 
sul da América do Sul, enquanto 15 (83,4%) são migrantes 
da América do Norte. 

Conclusões 

Os impactos negativos relacionados à perda de habitat se 
resumem à possível mortandade de indivíduos das 
espécies da fauna local por perda, alteração ou 
fragmentação do habitat. Existem poucos inventários de 
vertebrados terrestres para o Estado de Roraima ou estes 
se restringem a poucas regiões. Somente através da 
realização de estudos específicos para o estado de 
Roraima, em maior escala temporal e espacial será 
possível construir uma base mais sólida de conhecimento 
da fauna de vertebrados terrestre para o estado. 
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Introdução 

A periodização do treinamento é definitivamente um dos 
principais ramos dentro do complexo sistema do 
treinamento desportivo atual e, hoje, é uma das principais 
condições para a obtenção de performance em qualquer 
esporte. A periodização oferece um quadro planejado e 
sistemático das variações dos parâmetros do treinamento, 
culminando em adaptações fisiológicas que incidem com 
os objetivos do treinamento (GAMBLE, 2006). No desporto 
escolar pouco tem se estudado sobre a aplicação de 
programas de treinamento periodizado. Portanto, o 
objetivo do presente estudo é apresentar a estruturação de 
um programa de treinamento periodizado na modalidade 
de futsal. 

Material e Métodos 

A estruturação da periodização do treinamento seguiu o 
modelo proposto por Verkhoshansky (1990). É composto 
por blocos de treinamento onde o período completo é 
dividido em 03 partes denominadas como A, B, e C, onde 
no bloco C estão concentradas as competições principais.  
Esse programa de treinamento periodizado foi aplicado em 
uma equipe infantil de futsal, pertencente a uma escola 
pública da cidade de Boa Vista-RR. 
 

 

Resultados e Discussão 

A estruturação da periodização em Blocos é apresentada 

no quadro 1, mostrando os blocos, etapas, microetapas, 

meses e semanas.  

O bloco A é denominado de etapa básica de treinamentos 

referente a aplicação das cargas concentradas de força, o 

bloco B consiste na etapa especial em que se aplica as 

cargas concentradas de velocidade e treinamentos 

técnicos-táticos, enquanto o bloco C é a etapa competitiva, 

destinada a principal competição da periodização.  

As microetapas correspondem aos microciclos específicos 

de treinamento. 

 

Quadro 1 – Estruturação do programa de treinamento 

periodizado para o desporto escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCO A (Etapa Básica) = 13 semanas 

BLOCO B (Etapa Especial) = 13 semanas 

BLOCO C (Etapa Competitiva) = 2 semanas 

Conclusões 

No desporto escolar geralmente não se utiliza uma 

sistematização e organização dos treinamentos. Sabemos 

que um treinamento estruturado e periodizado é de suma 

importância para o sucesso de um programa de treino. 

Assim podemos concluir que a estruturação aplicada pode 

ser utilizada em modalidades coletivas no desporto 

escolar, proporcionando uma maior organização, melhor 

controle do volume, da intensidade e das cargas de 

treinamentos, sendo essa estrutura totalmente aplicável 

para atletas escolares. 
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Introdução 

O presente trabalho analisa os possíveis impactos 

culturais advindos da atividade turísticas desenvolvidas na 

comunidade indígena do Bananal, tendo em vista a forte 

relação entre meio ambiente, turismo e esta comunidade. 

Assim, foi possível verificar de que forma o etnoturismo 

pode se tornar um instrumento de resgate da cultura. O 

objetivo deste trabalho consiste em analisar de que forma 

o turismo pode ser responsável em favorecer o 

desenvolvimento sustentável na comunidade indígena do 

Bananal (localizada na região do alto São Marcos, no 

município de Pacaraima, norte de Roraima). Os objetivos 

específicos constituem-se em analisar o conceito de 

turismo em áreas indígenas junto a comunidade Bananal, 

ressaltando os possíveis impactos culturais advindos do 

turismo, analisando o potencial ecológico da comunidade e 

do desenvolvimento do Etnoturismo. 

Material e Métodos 

A pesquisa caracteriza-se por ser descritiva, na medida 

em que busca descrever os fenômenos e estabelecer 

relações entre variáveis. Quanto aos procedimentos 

técnicos foram utilizados a pesquisa bibliográfica, 

documental e entrevista. Com relação aos métodos de 

pesquisa bibliográfica e documental, foram analisados em 

artigos publicados, consultas pela internet, teses e 

dissertações; já a entrevista foi realizada com o tuxaua da 

comunidade e com um guia turístico local. Este último 

entrevistado foi de suma importância para o estudo, já que 

sua atuação como guia local o qualifica como ator chave 

no processo de compreensão da realidade turística atual, 

com vistas a atingir os objetivos propostos. 

Resultados e Discussão 

A economia local se deve a agricultura comunitária e a 

programas sociais do governo federal. Possui uma escola 

com educação primária, ensino fundamental e EJA 

(Educação de Jovens e Adultos). A aldeia possui 

plantação de bananas, laranjas mandiocas e cupuaçu, sua 

vegetação predominante é a floresta ombrófila densa 

(amazônica), com frequência de serras e montanhas. 

Possui uma trilha com caminhada de três horas, em meio 

a caminhada encontra-se igarapés, cachoeiras e 

montanhas. A comunidade sedia muitos acampamentos 

religiosos da igreja adventista do sétimo dia, no qual 

cobram pelo serviço oferecido, que no caso seria a 

alimentação, camping, passeio pelas trilhas, e ainda 

recebem estudantes de turismo do IFRR (Instituto Federal 

de Roraima), alunos de antropologia da Universidade 

Federal de Roraima UFRR, e recentemente firmaram 

parceria com o SENAC (Serviço Nacional do Comércio). O 

líder comunitário ressalta que após a morte do fundador 

houve um processo de aculturação da comunidade, que  

 

de acordo com. Segundo ele o patriarca era rígido com a 

preservação da cultura e da língua materna, embora toda 

a comunidade saiba a língua materna muitos já adotaram 

a língua portuguesa para utilização no dia a dia. O tuxaua 

responsabiliza também a tecnologia devido a comunidade 

ter sinal de telefonia móvel, fazendo com que os 

moradores se rendam a este benefício. 

Conclusões 

A comunidade explora o turismo há algum tempo, no 

entanto de maneira comercial, o que os torna apenas 

objetos de curiosidade sem a devida valorização, pois a 

aldeia da ênfase no meio ambiente Todavia o contato 

direto com outras culturas oriundas dos turistas mostra a 

descaracterização do lugar, como suas moradias que 

atualmente são de alvenaria sendo que ao modo indígena 

seriam feitas de palha, sua crença antes depositada em 

espíritos e deuses, agora transformada em religião 

adventista. Como resultado, ficou claro que a comunidade 

do Bananal possui a experiência em receber turistas, sua 

preocupação com o meio ambiente é evidente, no entanto 

não se preocupam com a capacidade de carga, podendo 

assim massificar suas trilhas e cachoeiras. Ainda como 

resultado do trabalho, verificou-se que os indígenas 

necessitam de um acompanhamento para fortalecimento 

da identidade, dos valores culturais para um melhor 

desenvolvimento do turismo. 

_____________________ 
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Exertia de tomate em jurubeba vermelha (Solanum stramonifolium Jacq), visando o controle 
da Ralstonia solanacearum. 
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Palavras Chave: murcha bacteriana, doença do tomateiro, frutos comerciais. 

Introdução 

A murcha-bacteriana do tomate (Solanum lycopersicum 

L.), causada por (Ralstonia solanacearum) incide em 

cultivos no Brasil. Possui grande potencial em causar 

danos à cultura, pois trata-se da mais importante doença 

do tomateiro da Região Norte do Brasil, onde é fator 

limitante à produção na maior parte do ano (Lopes, 2000). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar sete diferentes 

cultivares de tomate enxertado em jurubeba silvestre 

visando a produtividade em áreas infestadas pelo 

patógeno quanto ao peso e contagem de frutos 

cormercias. 

Material e Métodos 

As sementes de jurubeba vermelha (Solanum 

stramonifolium Jacq) foram semeadas em casa de 

vegetação na EMBRAPA RORAIMA em vasos com 

capacidade para três litros de substratos. O substrato 

consistiu na seguinte proporção: 2:1:1, que são 2 litros de 

terra preta para 1 litro de areia para 1 litro de esterco de 

carneiro curtido. Esse substrato foi desinfestado 

previamente com fumigante de solo do princípio ativo 

metam-sódico. Quarenta e cinco dias após a semeadura 

das sementes de jurubeba vermelha foram semeadas as 

sementes de tomate. As plantas de tomateiro ficaram 

prontas para o enxerto após quinze dias da semeadura, 

que foi quando tanto as plantas de tomateiros quanto de 

jurubebeiras estavam com diâmetro 2,5 a 3 mm o e 

tamanho variando entre 15 a 20 cm de altura. Os 

tratamentos foram: Carmem T1; Sheilla victory T2; Siluet 

T3; Forty T4; Anjico T5; Muralha T6 e IPA 6 T7, todos 

enxertados na jurubeba vermelha. Após o enxerto, as 

plantas foram colocadas em uma câmara úmida onde 

permaneceram por mais 7 dias (período de cura), em 

seguida foram levadas para o campo no município de Alto 

Alegre. Os dados observados para contagem e peso de 

frutos foram submetidos para análise no Sisvar, em que 

utilizou-se o teste de média tukey ao nível de 5% 

probabilidade    

Resultados e Discussão 

Para contagem de frutos a melhor média observada foi 

para o T6 (Muralha x jurubeba vermelha) que apresentou 

uma média de 67,50a diferindo estatisticamente sobre os 

demais tratamentos ao nível de 5%. Os tratamentos 1, 2, 

3, 4, 5 e 7 não diferiram entre si, as medias observadas 

foram 18,50b; 11,12b; 16,87b; 32,25b; 26,25b 32,50b 

respectivamente, portanto, não houve diferença 

significativa para as medias  observadas, já que médias 

seguidas de mesma letra não diferem entre si 

estatisticamente. Já para o peso de frutos a melhor média 

observada foi para o tratamento 4 (2054,44a), que apesar 

de apresentar a melhor média, não diferiu estatísticamente 

dos tratamentos T7 (1775,43ab); T5 (1714,68ab); T1 

(1029,99ab); T3 (767,69ab); T6 (703,43ab) e T2 

(436.28abc) respectivamente. Embora o tratamento 2 

tenha apresentado a pior média, estatisticamente ele se 

comportou de maneira igual aos demais, isso se deve pelo 

fato de que plantas de tomateiros apresentaram frutos 

unifomes tanto em peso quanto em tamanho. Resultados 

semelhantes foram observados por MENDOÇA et al. 

(2005) quando plantas de Santa Clara foram avaliadas 

quanto ao enxerto em jurubeba lobeira e CNPH 1048, os 

resultados observados para plantas exertadas em lobeira 

não diferiu estatisticamente para frutos comerciais Kg/ha e 

frutos comerciais frutos/ha
-1

.                       

Conclusões 

A cultivar muralha enxertada na jurubeba vermelha (T6) 

apresentou a melhor média observada para peso de 

frutos, porém não diferiu estatisticamente dos demais 

tratamentos. 

Todos os tratamentos apresentaram uma boa 

produtividade bem como afinidade com o porta enxerto, 

sendo portanto indicados para o cultivo em solos 

infestados pela murcha bacteriana do tomateiro.    
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Palavras-Chave: Experimentos, Materiais alternativos, Ensino de Química 

Introdução 

Muitos estudos vêm demonstrando a importância da 

experimentação no ensino de Química. No entanto, essa 

prática tem sido esquecida pelos docentes no ensino atual. 

Segundo, SILVA et al., (2009) o ensino de Química nas 

escolas públicas, muitas vezes está limitado a aulas 

tradicionais, reduzindo a possibilidade de informações, 

definições de leis e conceitos sem nenhuma interação de 

conteúdo com o cotidiano dos alunos. Sendo assim, este 

trabalho tem o objetivo de motivar os alunos para aulas de 

química e propor aos professores uma maneira simples e 

interessante de mediar conhecimento com o 

desenvolvimento das atividades experimentais na escola 

Presidente Tancredo Neves.  

Material e Métodos 

O presente trabalho, buscou analisar o ensino e o 

interesse dos alunos de 1º ano do ensino médio nas aulas 

de Química no ano de 2013, durante o estágio 

supervisionado na Escola Estadual Presidente Tancredo 

Neves na cidade de Boa Vista – RR. Primeiramente foi 

feito um levantamento teórico para o embasamento das 

atividades a serem propostas ao professor, selecionou-se 

os experimentos: construindo uma tabela de pH e 

camadas de líquidos, adaptados com materiais 

alternativos de fácil acesso  para a mediação dos 

conteúdos. Para avaliar os resultados das atividades foram 

distribuído 32 questionários de modo aleatório nas cinco 

turmas que foram tabelados e analisados (tabela1).  

Resultados e Discussão 

Tabela 1: Resultado avaliativo das atividades experimentais com alunos 

de 1ª série do ensino médio da Escola Estadual Presidente Tancredo 
Neves em Boa Vista-RR.  
 

   As questões foram elaboradas de maneira mais simples 

visando facilitar seu preenchimento, mesmo assim 

percebeu-se recusa por parte dos alunos. Diante disso, 

verificou que  os resultados hora contradizem-se. Segundo 

CASTRO E ARAÚJO (2012) acredita-se que a proposta 

aqui apresentada, de experimentos em sala de aula, 

permite proporcionar uma aprendizagem mais significativa 

aos estudantes, trazendo assim o interesse deles durante 

as aulas, no envolvimento durante as atividades... Ao 

observar o comportamento dos alunos, muitos procuravam 

compreender como os fenômenos dos experimentos 

aconteciam, assim abriam-se lacunas para mediar os 

conteúdos como densidade, misturas, ácido e base e pH. 

Conclusões 

Durante a execução das atividades experimentais foi 

possível trabalhar, de forma prática e dinâmica fazendo 

com que o assunto em questão não ficasse monótono, 

levando-os a entender que a química está presente em 

nosso cotidiano em todos os aspectos. Com materiais de 

fácil acesso foi possível fazer experimentos facilitando 

aprendizado. Os experimentos influenciaram 

positivamente na motivação enriquecendo seus 

conhecimentos. Sendo assim, a experimentação é mais 

uma proposta para o ensino de química, podendo-se 

trabalhar temas relevantes e atuais presentes no dia-a-dia 

do aluno, levando o educando a refletir sobre o seu papel 

enquanto cidadão e os educadores em sua prática 

pedagógica. 
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Palavras Chave: Formação profissional, Interação, Tepequém, Extensão Universitária. 

Introdução 

No processo de formação do profissional licenciado em 

Geografia é imprescindível sua efetiva interação com a 

sociedade, seja para se situar historicamente, para se 

identificar culturalmente ou para referenciar sua formação 

técnica com os problemas que um dia terá que se deparar. 

A partir dessa perspectiva, a extensão universitária 

contribui de forma significativa nesse processo. 

Dessa forma, o presente resumo, trata-se de um relato de 

experiência, que demonstra o processo de interação dos 

acadêmicos, por meio do desenvolvimento de extensão 

universitária que culminou com o incremento da I Semana 

do Meio Ambiente do Tepequém, na Escola Municipal 

Olavo Bilac, a qual envolveu a comunidade da Vila 

Tepequém, através da troca de saberes e experiências 

voltadas à questão ambiental. 

Material e Métodos 

O desenvolvimento da proposta envolveu a seguinte 

metodologia: no primeiro momento foram realizados 

estudos teóricos em sala de aula, pertinentes a temática 

ambiental. Posteriormente foram realizados o 

planejamento e a elaboração das seguintes oficinas: a) 

Oficina sobre ensino da Geografia (voltada para a 

capacitação dos professores da escola); b) Oficina sobre 

resíduos sólidos; c) Oficina relacionada ao estudo da 

paisagem da região do Tepequém; d) Oficina sobre meio 

ambiente e saúde; e) Oficina sobre meio ambiente e 

turismo. 

A aplicação das oficinas ocorreu durante a I Semana do 

Meio Ambiente do Tepequém, na Escola Municipal Olavo 

Bilac. O evento foi realizado pelos acadêmicos sob a 

orientação dos docentes que ministraram as disciplinas de 

Prática em Geografia e Prática em Geografia Física.  

O desenvolvimento da atividade envolveu acadêmicos dos 

3
0
 e 5

0
 semestres do curso de Licenciatura em Geografia, 

docentes da UERR, docentes e alunos da escola Olavo 

Bilac e comunidade em geral. 

Resultados e Discussão 

A atividade teve inicio no dia 14/06 com a organização do 

espaço no qual foi desenvolvido o evento, no dia 15/06 

houve a abertura do evento, posteriormente os 

participantes foram encaminhados para participarem das 

oficinas.   

Durante as oficinas ministradas pelos acadêmicos, os 

mesmo puderam expor o conhecimento teórico adquirido 

durante o processo de formação acadêmica. Nesse 

sentido, Oliveira, Sato e Camacho (2009) ressaltam que a 

fusão entre a prática e a teoria torna-se o alicerce para da 

construção de uma pedagogia apropriada. 

No decorrer das oficinas os alunos da escola tiveram 

participação ativa, bem como os professores e moradores 

da região, que puderam expressar o seu sentimento de 

pertencimento no lugar em que vivem (Figura 01 a,b,c e 

d). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01 a) acadêmicos ministrando as oficinas; b) participação das 
crianças; c) moradores da região e d) exposição do material 
produzido.  
 

Com base nos relatos dos participantes, o 

desenvolvimento da atividade, por meio do evento 

ambiental, proporcionou à comunidade em geral a 

oportunidade de expor seu conhecimento sobre o 

ambiente natural. Corroborando com Leff (2010) as 

universidades possuem um papel que vai além da 

interdisciplinaridade, pois permite o diálogo de saberes, 

buscando a transformação através da sustentabilidade.  

Conclusões 

Conclui-se que o desenvolvimento da atividade de 

extensão proporcionou aos acadêmicos a aproximação da 

teoria com a prática e, principalmente, a percepção e 

valorização do conhecimento dos moradores do 

Tepequém. Nesse sentido, a realização desse tipo de 

atividade é de suma importância para a formação do 

acadêmico. 
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Palavras Chave: Fístula vesico-vaginal, abordagem transvaginal, 

Latzko 

 

Introdução 

Fístula genital é uma entidade anormal envolvendo os 

órgãos genitais e pode ocorrer entre o trato urinário ou no 

reto (reto-vaginal). Os dois tipos mais comuns de fístulas 

geniturinário são aqueles que envolvem a bexiga (fístula 

vesico-vaginais (FVV)) e ureter (fístula uretero-vaginal 

(UVF)) [1]. FVV ocorre mais comumente nos países em 

desenvolvimento e é causada principalmente como 

resultado do trabalho de parto obstruído [2]. O principal 

sintoma da fístula geniturinária é o constante “vazamento” 

incontrolável de urina pela vagina. A escolha do método de 

tratamento depende das características da fístula (local, 

tamanho) e também da experiência do cirurgião. 

Apresentamos nesse estudo, 16 casos de fístulas genital 

em um hospital-escola no estado de Roraima. 

Material e Métodos 

Esse estudo aborda uma série de casos realizado em um 
hospital de ensino em Roraima à partir do ano de 2008 até 
2013. Este é o único hospital do gênero no estado que 
possui uma unidade de referência em uro-ginecologia. 
Dezesseis mulheres que se apresentaram com fístulas 
genital foram admitidas, investigadas e tratadas 
cirurgicamente. Realizou-se a intervenção cirúrgica 3 - 4 
meses após o diagnóstico da FVV.  

O consentimento informado livre e esclarecido foi obtido 

de todas as pacientes envolvidas no estudo. 

Esse estudo foi aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa em seres humanos sob o número 485.195. 

Resultados e Discussão 

Dos 16 casos de fístulas genital, havia 14 VVFS (87,5%), 

um UVF e uma RVF. A idade das pacientes variou 22-70 

anos, com uma idade média de 43 anos. Todas as 

pacientes foram submetidas a histerectomia total 

abdominal antes do desenvolvimento da fístula, com 

exceção da RVF, que foi causado devido a uma retocele.  

Doze fístulas foram reparados na primeira tentativa. No 

entanto, quatro pacientes foram submetidas a uma 

segunda tentativa de reparação através da abordagem 

transvaginal (técnica de Latzko) em três casos e a 

abordagem abdominal (O 'método Conor) em um caso. O 

período de acompanhamento variou de sete meses a seis 

anos e sem maiores complicações relatadas pelas 

pacientes. A taxa de sucesso do tratamento na primeira 

tentativa foi de 75% e a taxa global de sucesso foi de 

100%.Nossos dados são comparável aos recentes 

estudos de Demirci et al. [3-4].  

 

Conclusões 

Na presente série de casos, ambas as abordagens 

transvaginal e trans-abdominal têm sido utilizados de 

forma eficaz, e não foram observadas recidivas ou 

complicações posteriores. A taxa de sucesso do 

tratamento depende do tipo, tamanho e localização da 

fístula.  
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Palavras Chave:Bertholletia excelsaHumb.&Bonpl., técnica de manejo, tamanho de copa, fluxos vegetativos. 

Introdução 

A castanha do brasil (Bertholletia excelsaHumb.&Bonpl., 
Lecythidaceae) constitui-se em um produto da atividade 
especialmente extrativista e com a crescente diminuição 
das áreas nativas disponíveis, torna-se necessária a 
introdução de castanhais cultivados (CAMARGO et al., 
2010), sendo que o plantio com a finalidade de 
reflorestamento, tanto em plantios puros quanto em 
sistemas consorciados, permitirá a exploração das 
castanhas em populações fora da floresta. No entanto, 
para que isto ocorra é importante o desenvolvimento de 
tecnologias de manejo que visem a produção das plantas, 
definindo-se técnicas de manejo para as castanheiras 
cultivadas. A coleta de castanhas em árvores de grande 
porte é perigosa, devido a queda de ouriços que podem 
atingir os coletadores. Desse modo, o uso de podas em 
castanheiras, a exemplo do que é realizado na cultura da 
mangueira, poderia trazer a solução para o problema. A 
poda de fruteiras tem sido utilizada tanto para formatar à 
copa, como fator de condicionamento do crescimento das 
plantas, estabelecendo formação de ramos adequada, 
pela emissão de fluxos vegetativos em sincronia e 
distribuídos equilibradamente. O objetivo deste trabalho foi 
estabelecer a relação entre o tamanho de plantas antes da 
poda com à capacidade de rebrota natural e o vigor das 
plantas de castanheira do brasil, após a realização da 
poda. 

Materiais e Métodos 

O trabalho foi realizado em pomar de castanheiras do 
brasil estabelecido no Campo Experimental do Serra da 
Prata, pertencente a Embrapa Roraima, no município de 
Mucajaí, sendo uma região de floresta de transição. O 
pomar é oriundo de mudas de semente e as plantas foram 
classificadas em pequenas, médias e grandes, por 
apresentarem uma desuniformidade natural em tamanho e 
vigor. No intuito de uniformizar o tamanho das plantas  
realizou-se uma poda drástica, deixando-se somente o 
tronco com 1,5 m de altura e quatro ramos (Figura 1a). 

a b 
Figura 1a. Planta podada. Figura 1b. Planta brotada. 

O delineamento foi em blocos ao acaso, com três 
tratamentos - tamanho original das plantas (pequenas,  
 
 

médias e grandes) e quatro repetições com 8 plantas por 
parcela. Avaliou-se o perímetro do tronco seis meses 
antes e seis meses depois da poda e o número de 
brotações em cada planta, dentro de cada classificação. 
Os resultados foram submetidos à análise de variância e 
as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Observa-se na Tabela 1 que a brotação (Figura 1b) em 
plantas de porte grande foi significativamente maior do que 
em plantas de porte médio e pequeno, demonstrando que 
as plantas grandes apresentavam maior acúmulo de 
reservas nas raízes, devido ao crescimento vegetativo da 
parte aérea das plantas ser proporcional ao crescimento 
de suas raízes, e plantas com maior tamanho e número de 
folhas apresentam uma maior capacidade de fotossíntese 
e com isto maior acúmulo de fotossintetatos (SCARPARE 
FILHO et al., 2011). O vigor das plantas avaliado pelo 
perímetro do tronco, antes e depois da poda, foi diferente 
de acordo com o porte das plantas. A diferença anual 
denota que as plantas começam a apresentar uma 
uniformização em crescimento, visto que o engrossamento 
do tronco foi semelhante entre plantas médias e grandes. 
Tabela 1. Médias do número de brotações por planta, perímetro 
do tronco antes e depois da poda e diferença anual do perímetro 
em árvores de castanheira do brasil com diferentes tamanhos 

Tamanho Número Perímetro do tronco(cm) Diferença 
plantas* brotações Antes Depois anual(cm) 

Pequenas 10,38 b 10,72 c 17,38 c 4,66 b 
Médias 11,56 b 22,69 b 29,02 b 6,33 a 

Grandes 16,78 a 32,83 a 39,31 a 6,48 a 

C.V. % 25,43 34,1 29,21 32,61 
*Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem 
significativamente entre si, pelo teste de Tukey (prob. > 0,05). 

Conclusões 

Plantas de castanheira do brasil respondem 
satisfatoriamente a realização de poda drástica, tornando 
possível o manejo de pomares com plantas de menor 
tamanho. 
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Palavras-chave: Copaíba, frutificação, fenologia. 

Introdução 

O gênero Copaifera pertence à família Leguninosae, 

subfamília Caesalpinoideae, possui 28 espécies 

distribuídas em varias regiões brasileiras (Azevedo, 2004).  

Na região amazônica reconhece-se a ocorrência de nove 

espécies do gênero, sendo que Copaifera publiflora e C. 

reticulata Ducke ocorrem no estado de Roraima (Martins-

da-Silva, 2006). 

Estudos relacionados com a fenologia de espécies 

vegetais possibilitam a geração de informações sobre a 

ocorrência das diversas fases vegetativas e reprodutivas, 

que podem, entre outros aspectos, indicar a oferta de 

frutos e sementes (Veiga-Junior, 2002). A indicação da 

época de oferta de sementes é fundamental quando o 

interesse é multiplicação da espécie via produção de 

mudas.  

Este trabalho teve como objetivo analisar a fenofase de 

frutificação de uma população de C. pubiflora em área de 

mata de transição em Roraima, em relação à precipitação 

pluvial da região.  

Material e Métodos 

Avaliaram-se dezenove indivíduos adultos de C. 

pubiflora, com DAP≥ 30 e altura entre seis (06) e vinte 

(20) metros numa população localizada em mata de 

transição, na Vila do Tamandaré, município de Mucajaí, 

Roraima. A região de estudo apresenta clima do tipo Awi 

(Köppen), com predomínio de chuva e com nítida 

estação seca de 4 meses ao ano(dezembro a março).  

Os indivíduos selecionados para este estudo foram 

etiquetados, georreferenciados e as observações das 

fenofases foram realizadas a cada quinze dias e durante o 

período compreendido entre 5 de janeiro a 28 de 
dezembro de 2007. Para a anotação dos dados da 

fenofase  frutificação foi registrada a ocorrência de frutos 

novos, maduros e caindo. Ao final do período de 
observação os dados foram analisados, utilizando-se o 

cálculo percentual para cada categoria da frutificação 

(novos, maduros e caindo) em relação ao total dos 

indivíduos estudos. Os dados foram correlacionados com 

a precipitação pluvial obtida para a região.  

Resultados e Discussão 

Observa-se que a ocorrência da frutificação tem início a 

partir de outubro, quando 53% da população apresentam-

se com frutos novos. A fase de maturação dos frutos é 

observada em dezembro, quando 75% da população 

situam-se nesta fenofase. Neste o período a precipitação 

pluvial é baixa. A fase de abertura dos frutos e posterior 

queda de sementes de C. pubiflora Benth teve início em 

dezembro com aproximadamente 38% das árvores 

manifestando a deiscência. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 1: Período da fase de frutificação e queda de frutos 
da Copaíba em relação à precipitação pluvial de uma 
população natural do município de Mucajaí, RR 

Conclusões 

A frutificação das árvores de C. pubiflora Benth teve início 

em outubro e a queda dos frutos ocorreu em dezembro. 

Estes eventos ocorreram na época de menor precipitação 

pluvial na região deste estudo.  
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Palavras Chave: Patologia de Sementes, Blotter test, sanidade de Sementes, Identificação de fungos 

Introdução 

O Brasil é considerado país importador de Gergelim 
(Sesamum inducum L.), chegando a importar em torno de 
50% do que é consumido internamente. Em função disso, 
há necessidade de melhorar o nível de produção e 
aumentar a área plantada de gergelim no Brasil para 
alcançar uma produção condizente com a demanda do 
mercado.  Atualmente, a Embrapa vem realizando vários 
ensaios regionais visando avaliar o comportamento de 
cultivares de gergelim para posterior indicação dos mais 
adequados às diversas localidades do Norte e Nordeste. 
As sementes são consideradas uma das vias mais 
eficientes de transporte de fitopatógenos, em virtude da 
facilidade de transporte, tornando-se assim, uma poderosa 
ferramenta de disseminação de doenças. Além disso, 
servem de abrigo à sobrevivência dos patógenos a elas 
vinculada (Casa et al., 2005). Entre os agentes 
patogênicos associados às sementes, os fungos são os 
mais importantes, por terem elevada habilidade de 
penetrar e colonizar os tecidos vegetais (Machado, 2000). 
A avaliação da sanidade de sementes de gergelim é de 
grande interesse técnico, em vista da diagnose dos 
patógenos possibilitarem a identificação de problemas 
ocorridos durante as fases de colheita e armazenamento, 
permitindo estabelecer medidas sanitárias para reduzir os 
danos provocados nas lavouras e na contaminação do 
produto utilizado para consumo humano. Diante disso, o 
objetivo do presente trabalho foi identificar as espécies 
fúngicas associadas às sementes de gergelim linhagem 
SH44 cultivada em Roraima. 

Material e Métodos 

As sementes de gergelim da linhagem SH44 foram 
colhidas de um experimento realizado no campo 
experimental Água Boa da Embrapa Roraima, localizado 
no município de Boa Vista/RR. O experimento em campo 
foi montado no período chuvoso, cujo ciclo foi de 
15/07/2013 a 25/11/2013. A colheita das sementes foi 
realizada manualmente com trilha mecanizada, sendo em 
seguida levadas ao laboratório de tecnologia de sementes 
da Embrapa Roraima, para retirada das impurezas e 
armazenamento em sacos de papel Kraft, sob 25 ± 3 

0
C, 

com UR de 60 ± 5%. As sementes ficaram mantidas 
nestas condições durante sete meses. Após este período, 
uma amostra de 400 sementes foi enviada ao laboratório 
de fitopatologia da Embrapa Roraima para realização do 
teste de sanidade adotando o método “Blotter test”. 
Utilizou-se 25 sementes por gerbox, mantidas em 
incubadora tipo BOD, a 25 ºC ± 2 ºC com fotoperíodo de 
12 h. Após sete dias, procedeu-se a identificação das 
estruturas fúngicas através da visualização das estruturas 
de crescimento com auxílio de microscópio estereoscópio 
e ótico, e de literatura especializada. Os resultados foram 
expressos em porcentagem de grãos contaminados.  

Resultados e Discussão 

 

Nas 400 sementes de Gergelim linhagem SH44 
analisadas, foram encontrados oito fungos, sendo 
determinado os seguintes percentuais médios para cada 
gênero de fungo: Cylindrosporium sesami, 7,75%; 
Cercospora sesami, 4,25%; Macrophomina phaseolina, 
21%; Fusarium oxysporium, 16,5%; Alternaria sesami, 5%; 
Penicillium spp., 18%; Rhizopus stolonifer, 16,5% e 
Aspergillus spp., 24%. Os fungos Aspergillus spp. e 
Penicillium spp. são considerados típicos de 
armazenamento e Rhizopus stolonifer é contaminante 
comum em laboratório. Os demais são considerados 
fungos de ocorrência em campo. Apesar da alta infestação 
das sementes de Gergelim por fungos do gênero 
Aspergillus, isto não significa que as sementes estejam 
contaminadas por micotoxinas, pois nem todos os fungos 
são capazes de produzi-las. Porém, é importante controlar 
o máximo possível à contaminação por esses fungos, 
tendo em vista que o Gergelim é um produto de consumo 
direto na alimentação humana e durante a preparação 
culinária, não é possível a destruição térmica das toxinas 
(Cornélio et al.,2002). 

Conclusões 

Os resultados indicaram os gêneros Aspergillus spp  
Macrophomina phaseolina, Penicillium spp. e Fusarium 
oxysporium como mais prevalentes na amostra de 400 
sementes de Gergelim da linhagem SH44 analisada.  
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Gêneros de vespas sociais (Vespidae: Polistinae) que ocorrem em Roraima, Brasil 
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Palavras Chave: Vespídeos, Rorainópolis, Serra Grande.  

Introdução 

A ordem Hymenoptera é uma das quatro maiores ordens 

de insetos do mundo. Compreende os insetos 

denominados de vespas, abelhas e formigas (MELO et al., 

2012). As vespas Vespidae que ocorrem no Brasil 

pertencem a três subfamílias: Masarinae, Eumeninae 

(vespas de comportamento solitário) e Polistinae (vespas 

de comportamento social) (CARPENTER & MARQUES, 

2001). 

As vespas sociais são importantes agentes ecológicos, 

como na predação de lepidópteros e de coleópteros 

(PREZOTO et al., 2006), na polinização de flores 

(SOMAVILLA & KÖHLER, 2012) e na interação para 

proteção com pássaros e formigas (SOMAVILLA et al., 

2013).  

Em Roraima até o momento temos apenas um trabalho 

referentes a fauna de vespas sociais realizado na Ilha de 

Maracá por Raw (1998), desta forma, apresentamos aqui 

dados preliminares dos registros dos gêneros de vespas 

sociais provenientes de coletas de duas localidades do 

Estado e do Museu Integrado de Roraima (MIRR). 

Material e Métodos 

O material identificado foi derivado da coleção do Museu 

Integrado de Roraima (MIRR) e de uma coleta realizada na 

Serra Grande, município do Cantá, no dia três de maio de 

2014, e uma coleta realizada no município de Rorainópolis 

no dia 21 de julho de 2012, ambas com o auxílio de rede 

entomológica varredura.  

Os animais capturados na rede de varredura foram 

colocados em um frasco morteiro, após sendo fixado em 

álcool 70% e encaminhado ao Laboratório de Entomologia 

da Universidade Federal de Roraima (UFRR) e no 

Laboratório de Hymenoptera do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA). O material entomológico 

foi identificado com o auxílio das chaves de identificação 

de Carpenter & Marques (2001). 

Resultados e Discussão 

As identificações foram feitas apenas em nível de gênero, 

diferenciando dez morfoespécies alocadas em cinco 

gêneros de Polistinae para o MIRR, sendo: uma espécie 

do gênero Agelaia, duas de Brachygastra, uma de Apoica, 

uma de Synoeca e cinco de Polybia. Na Serra Grande 

foram encontradas duas espécies de diferentes gêneros, 

uma de Mischocyttarus e uma de Agelaia. E em 

Rorainópolis foram encontradas onze espécies de vespas 

sociais alocadas em seis gêneros, sendo três espécies de 

Agelaia, uma de Leipomeles, uma de Metapolybia, uma de 

Mischocyttarus, quatro de Polybia e uma espécie de 

Protopolybia. 

Desta forma, registramos até o momento nove gêneros de 

vespas sociais, representando cerca de 43% dos gêneros 

conhecidos para o Brasil  

O registro destes gêneros para o estado foi realizado por 

Raw (1998), que encontrou 36 espécies de vespas em 13 

gêneros, na Ilha de Maracá, sendo o único trabalho foi 

desenvolvido no estado de Roraima com o propósito de 

conhecer a fauna de vespas do local. 

A coleta de poucos vespídeos na Serra Grande pode está 

envolvido com a baixa quantidade de plantas com flores 

visualizadas no dia da coleta, pois em trabalhos realizados 

por Aguiar & Santos (2007) e Somavilla & Köhler (2012), 

as vespas sociais visitam um grande número de grupos de 

plantas durante o período floral. 

Conclusões 

Ainda é escasso as informações sobre a fauna de 

vespídeos do estado de Roraima o que torna insuficiente a 

estimativa da real diversidade. Devido ao importante papel 

ecológico que estes insetos desempenham na natureza, o 

conhecimento da diversidade biológica de uma 

determinada região pode ser importante para o 

desenvolvimento futuros trabalhos científicos sobre estes 

organismos. 
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Palavras Chave: Espécie florestal, Germinação, Swietenia macrophylla, meliácea. 

Introdução 

O mogno é uma meliácea de ocorrência na América 

Latina, especialmente nos países amazônicos, e ocorre 

esparsamente no Estado de Roraima. No entanto, esta 

espécie está ameaçada de extinção, principalmente por 

não haver renovação dos estoques através de 

reflorestamento (SANTOS et al., 2008), o que torna 

fundamental os estudos envolvendo o ciclo de vida dessa 

espécie e estratégias de estabelecimentos de plântulas. 

Sua disseminação dá-se pelo vento (anemocórica 

autogiro). A germinação é do tipo criptocotiledonar, 

apresentando particularidades na protrusão da radícula. 

Em estudo anterior verificou-se um pó envolvendo 

parcialmente a semente de mogno. Objetivou-se neste 

trabalho verificar se a presença deste pó tem algum efeito 

inibidor na germinação e vigor das sementes de mogno. 

Material e Métodos 

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de 
sementes do Centro de Ciencias Agrarias da Universidade 
Federal de Roraima. As sementes de mogno foram 
obtidas de 5 matrizes adultas estabelecidas no campus da 
UFRR-RR, em janeiro de 2014. O delineamento utilizado 
foi inteiramente casualizado aplicando-se os tratamentos: 
T1 – lavagem em água corrente por 2 dias; T2 – limpeza 
do tegumento com álcool 70%; T3 -  limpeza do tegumento 
com álcool 70% e lavagem em água corrente por 2 dias; 
T4 – sementes extraídas das “sâmaras”; T5 – imersão em 
água quente (80°C) por 15 minutos e T6 – testemunha. 
Utilizou-se 4 repetições de 25 sementes por tratamento.  
Os resultados foram submetidos à análise de variância 
através do programa SISVAR (FERREIRA, 2004) e, 
havendo diferenças significativas entre os dados, as 
médias foram comparadas pelo teste Tukey, a 5% de 
probabilidade. 

Resultados e Discussão 

 A maior percentagem de germinação (43%) ocorreu em 
T1 e diferiu estatisticamente dos demais, evidenciando 
efeito da lavagem efeito da lavagem com água na 
remoção do pó e rápida embebição das sementes, fato 
também observado em T3 (27%), sendo que neste 
tratamento o álcool teve efeito negativo sobre a 
germinação, pois aplicado isoladamente (T2), provocou 
decréscimo na germinação (21%) em relação a T3. Esse 
valor não diferiu da testemunha (T6- 24,5%) nem do 
T4(23%). Em T5 observou-se a deterioração de 100% das 
sementes. O maior valor para Índice de Velocidade de 
Emergência, foi registrado em T1 (0,84), seguido por T3 
(0,59). Os demais tratamentos (T2, T4 e T6) apresentaram 
valores equivalentes (0,25, 0,27 e 0,27, respectivamente). 

Assim, T1 incrementou germinação e o vigor de sementes 
de mogno, provavelmente na remoção do pó e 
promovendo a rápida embebição destas. Tal necessidade 
de água para germinar justificaria a ocorrência da espécie 
em proximidades de rios, igarapés e escapas úmidas. 
Apesar da germinação do T1 ter sido superior aos demais 
tratamentos esses resultados de germinação ainda estão 
abaixo da média, sugerindo assim, a adoção de outros 
tratamentos para alcançar maior percentagem de 
germinação das sementes de mogno. 
 
Tabela 1 - Germinação e Índice de Velocidade de 
Emergência de sementes de Swietenia machophylla, em 
função de diferentes métodos de escarificação da 
semente. 

Tratamentos Germinação (%) IVE 

T1 43a 0,84a 
T2 21b 0,25c 
T3 27b 0,59b 
T4 23b 0,27c 
T5 0 0 
T6 25b 0,27c 

* Médias seguidas de mesma letra, na vertical, não diferem 
significativamente entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste 
de Tukey. 

  

Conclusões 

Concluiu-se que a lavagem das sementes de mogno em 

água corrente por dois dias apresentou melhores 

resultados de germinação, porém não satisfatório.  
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Introdução 
A gestão, que aponta para o agora, o planejamento que 

aponta para o futuro; esses elementos são fundamentais 

para entender a gestão pública. O presente artigo, que é 

parte de dissertação de mestrado, tem como objetivo é 

discutir as implicações das políticas públicas no processo 

de gestão e planejamento urbano da cidade de Boa Vista 

no período de 1991 a 2011. 

 

Material e Métodos 
Este trabalho adotou como método o dedutivo de natureza 

exploratória, sendo utilizados pesquisa e levantamentos 

bibliográficos para embasar, bem como a realização de 

trabalhos de campo no sentido de colher dados para 

subsidiar as reflexões aqui apresentadas. 

 

Resultados e discussão 
Boa Vista, locus da gênese do Estado, tornou-se o centro 

político-administrativo e o espaço central e contínuo de 

ocupações humanas. Em 1980 a cidade expandiu-se 

consideravelmente, na época o Governo de Roraima 

realizou estudos sobre a realidade urbana de Boa Vista-

RR. O estudo demonstrava que o governo deveria investir 

em planejamento urbano (VERAS, 2009). 

Em 1988 ocorreu a criação do Estado de Roraima. Nessa 

época, impulsionada pelo clima de transformações 

políticas que ocorreriam no país, foi realizada a primeira 

eleição para o cargo de prefeito. Nesse contexto, o 

primeiro prefeito foi Barac Bento (1988-1992), que 

direcionou suas ações de gestão para implantação da 

organização administrativa e elaboração do primeiro Plano 

Diretor Urbano.  

Na sequência, temos a gestão de Teresa Surita (1993-

1996), que durante o seu governo procurou desenvolver 

uma série de obras de infraestrutura física e social. Após 

sua gestão foi eleito Ottomar Pinto (1997-2000), que 

conduziu a gestão mantendo práticas características da 

sua forma populista de governo, pela qual se percebe mais 

gestão e pouco planejamento. 

Sucedeu a sua gestão Teresa Surita (2001-2004, 2005-

2006), que retomou o apoio aos programas sociais e 

dirigiu os recursos para urbanização da cidade. Nesse 

processo foram desenvolvidas ações de renovação urbana 

e a revitalização do centro histórico. Em meados do seu 

mandato assumiu seu vice, Iradlson Sampaio (2007-2008), 

que procurou dar continuidade às políticas da sua 

antecessora. Ele conduziu a implantação do segundo 

Plano Diretor de 2006, que assim como o anterior foi 

realizado por empresas de fora do Estado, não 

apresentado as reais necessidade de Boa Vista no tocante 

as políticas  urbanas  

 

 

No pleito seguinte Iradlson Sampaio (2009-2012) foi 

reeleito. Na sua gestão, direcionou ações inspirado no 

marketing urbano, com foco na construção de conjuntos 

populares financiados pelo Governo Federal, a 

implantação da Área de Livre Comércio (ALC) e a Zona de 

Processamento e Exportação (ZPE), que seriam fatores 

geradores de renda e emprego. 

 

Conclusões 
Contudo, no conjunto das gestões desde 1988, pode-se 

destacar o crescimento desordenado, que contribuiu para 

que os serviços urbanos disponíveis apresentassem 

descompasso com o acelerado crescimento populacional 

da capital. O descompasso em sua maioria foi resultado 

das ocupações irregulares. 

Nesse sentido pode-se considerar que as gestões 

municipais atuarem mais direcionadas pelas políticas de 

governo do que pelas políticas públicas, utilizarem do 

poder de governo para fins eleitoreiros, para a 

manutenção de estruturas políticas que sustentam 

modelos tradicionais de gestão. As políticas de doações 

de lotes nas áreas periféricas provocaram uma dispersão 

urbana. Tais práticas revelam como a cidade vai se 

transforando em uma mercadoria.  

Nessa perspectiva, o processo de produção socioespacial 

de Boa Vista constitui-se de manifestações de jogos de 

interesses políticos, econômicos e sociais intencionais, 

pelos quais se definiu e a organização da forma do urbano.  
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Introdução 

A hipertensão arterial é uma entidade clínica multifatorial, 
conceituada pelo III Consenso Brasileiro de Hipertensão 
Arterial como uma síndrome caracterizada pela presença 
de níveis tensionais elevados associados a diversas 
alterações metabólicas, hormonais e a fenômenos tróficos. 
Dessa forma, embora à prevalência deste mal na 
sociedade contemporânea predomine na idade adulta, a 
hipertensão arterial sistêmica (HAS) em crianças e 
adolescentes não deve ser desprezada. A infância guarda 
relação direta com o aumento da prevalência de 
obesidade e com os maus hábitos da vida moderna, que 
predispõem os novos cidadãos a essa afecção. O 
preocupante é que apenas nos últimos 25 anos o 
problema da hipertensão arterial recebeu a devida atenção 
do pediatra.  
Neste quadro de mudanças este trabalho científico com 
cunho de pesquisa tem como finalidade principal realizar o 
rastreio de hipertensão arterial infantil, sem intenção 
diagnóstica efetiva, em crianças na faixa etária de 4 a 11 
anos de idade, em Boa Vista – RR, na Escola Municipal 
Centenário.  

Material e Métodos 

Trata-se de um estudo de amostragem comparativa, 
apresentando dados obtidos da avaliação sobre HAS em 
crianças na faixa etária de 4 a 11 anos de idade, realizado 
na Escola Municipal Centenário, Boa Vista-RR, em 2014. 
Selecionou-se para o estudo 120 alunos, com aferição da 
pressão arterial (PA) após em média 3 a 5 minutos em 
repouso, com braço na altura da região precordial. Optou-
se por trabalhar com uma amostra de 25% dos alunos, em 
média, de todas as 16 turmas. Estrutura-se como uma 
pesquisa de campo qualiquantitativa desenvolvida em 
conjunto com profissionais da área de saúde. O aparelho 
utilizado foi um esfigmomanômetro infantil adequado às 
dimensões do braço, deixando livre a fossa antecubital e 
com comprimento suficiente para circundar o braço. 

Resultados e Discussão 

Foram aferidas a PA de 120 crianças, no qual 50,83% 
eram do sexo feminino e 49,17% do sexo masculino. 
Crianças com idade entre 4 e 11 anos, com média de 
idade 7,4 anos. Os índices de PA aferidos nas crianças 
foram classificados com base na Sociedade Brasileira de 
Pediatria. No entanto, cabe ressaltar que as faixas 
classificadas como normotensas e hipertensas são 
parâmetros de referência e que o diagnóstico de HAS 
envolve não apensas uma aferição de PA. Sendo assim, 
as crianças são consideradas supostamente normotensas 
e supostamente hipertensas.  
No estudo de DUARTE et al. (2011), na mesma escola, 
foram aferidas a PA de 311 educandos, entre 4 e 14 anos, 
com média de idade de 6,98 anos, sendo 51,44% do sexo 
feminino e 48,55% do sexo masculino. Foi encontrada PA  
 

diastólica superior a 90mmHg em 4,50% das crianças, 
com maioria entre a faixa de 4 anos. 
Segundo CARVALHES & SALGADO (2003), a hipertensão 
arterial é resultado da combinação de fatores genéticos e 
ambientais. Cabe ressaltar também a hipertensão do 
jaleco branco, ou seja, hipertensão arterial na presença de 
um profissional de saúde, devido à criança ficar 
estressada e hipertensa no consultório. Na prática clínica, 
a Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial tem sido 
utilizada para diagnosticar a hipertensão do jaleco branco. 
Outro fator importante a ser considerado na análise dos 
resultados é que para algumas dessas crianças foi a 
primeira vez que tiveram a PA aferida. O desconhecimento 
e medo do procedimento causar dor pode ter 
desencadeado descarga adrenérgica e elevado a PA.  
Os valores do estudo apontam que a incidência de 
hipertensos entre as idades pode variar entre 31,67% e 
50%, sendo que tem índices pressóricos elevados 31,67%, 
dos pacientes dos 4 aos 6 anos, 43,11% dos 7 aos 10 
anos, 50% dos 11 aos 13 anos.  

Conclusões 

Com os dados tabulados, pode-se concluir que o cuidado 
e atenção, tendo em vista a possibilidade do aumento da 
incidência de HAS nas crianças, devem ser redobrados. 
Mesmo não tendo caráter diagnóstico, as aferições 
serviram para elucidar a real importância de um 
acompanhamento precoce do parâmetro estudado.  
Portanto, foi possível identificar pacientes pediátricos com 
níveis pressóricos elevados o que é um alerta para a 
saúde local, para que haja um adequado 
acompanhamento tanto familiar quanto da equipe de 
saúde da família. 
Assim, por todos os aspectos observados, esse estudo 
não pretende esgotar todo o tema ou abordar todas as 
vertentes. Busca-se, no entanto, embasar novas 
pesquisas, subsidiar novas perspectivas e conferir maior 
atenção ao estado de saúde do indivíduo, garantindo, 
assim, a prevenção de agravos.              
____________________________________________ 
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Introdução 

As oportunidades de desenvolvimento de uma nova matriz 

empresarial em pequenas comunidades do interior do 

estado de Roraima é capaz de contribuir para o formação 

de novos paradigmas produtivos, sobretudo quando se 

tratam das possibilidades que envolvem o turismo e 

pequenos empreendimentos hoteleiros. O objetivo deste 

estudo consistiu em analisar a viabilidade de implantação 

de um pequeno equipamento hoteleiro na comunidade Vila 

Nova Petrolina, situada no município de Caracaraí – RR, 

distante apenas 6Km do Parque Nacional do Viruá. 

Material e Métodos 

Considerando a eminente perspectiva de desenvolvimento 

de uma proposta de visitação na região sul do estado de 

Roraima, precisamente no Parque Nacional do Viruá com 

a prática do ecoturismo, a comunidade Vila Nova Petrolina 

(que dista 36km ao sul da cidade de Caracaraí e 6km do 

PARNA Viruá) se beneficiaria com tal perspectiva, já que 

sua proximidade ao referido parque se prestaria enquanto 

ponto de apoio e estadia, permitindo uma maior visitação 

àquele atrativo turístico. Considerando a proposta deste 

estudo, a pesquisa elegeu-se como exploratória, pois 

consistiu em buscar um maior conhecimento sobre a 

situação do problema, variáveis relevantes bem como 

atingir os resultados esperados de forma satisfatória. Haja 

vista a proposta, implica que a mesma seja precípua para 

uma abordagem flexível e focada na busca de 

determinantes essenciais sobre o problema. Com o intuito 

de se conhecer, de forma exploratória, a realidade local, 

foi empreendida uma pesquisa de campo utilizando a 

metodologia SWOT para elaboração de um diagnóstico 

prévio.  

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos com a pesquisa apresentaram o 

panorama que se segue. A Vila Nova Petrolina configura-

se como um ponto de apoio estratégico para os visitantes 

oriundos tanto do estado do Amazonas quanto daqueles 

vindos da capital de Roraima, Boa Vista. Além disso, já 

existe um perfil comunitário, de modo que em momentos 

de dificuldade as pessoas ajudam-se mutuamente. Quanto 

aos aspectos identificados pelo diagnóstico S.W.O.T., tem-

se; os pontos fortes da localidade foram a oferta de 

refeições completas, o abastecimento de água tratada, o 

baixo índice de violência, o potencial da cultura 

empreendedora na localidade, além do que os visitantes 

são em maior número nos fins de semana e vem de carro 

próprio e constituem-se, em sua maioria de famílias; como 

pontos fracos foram identificados a grave precariedade na 

oferta de serviços públicos (posto de saúde, escola, 

fornecimento de energia, saneamento e serviços de 

telecomunicação) além do único atrativo potencial ser o  

 

Parna Viruá, a ausente oferta de segurança pública efetiva 

e de coleta de lixo, a sazonalidade de fluxo de visitantes 

sentida pelos moradores e demais empreendedores e a 

falta de oferta de serviços básicos e comerciais, como 

padaria e farmácia; Já no que concerne as oportunidades 

o abastecimento de combustível e alimentação como 

estratégico, além de ser a comunidade mais próxima do 

parque; por fim, as ameaças referem-se à relativa 

distância de outros atrativos turísticos, a ausência de 

serviços públicos essenciais e a falta de qualificação. 

Ainda foi possível observar que há grande interesse de 

boa parte da população em ter no turismo mais uma 

alternativa de geração de oportunidades e fortalecimento 

da economia local. Para isso ser possível serão 

necessárias ações que possam viabilizar a estruturação do 

produto turístico local bem como a formação de uma 

cultura para o fortalecimento do turismo, por meio de uma 

sensibilização junto à toda comunidade. 

Conclusões 

Por meio dos dados obtidos considera-se que a Vila Nova 

Petrolina apresenta potencial relevante para uma posterior 

implementação de um pequena meio de hospedagem, 

graças a abertura do Parna Viruá para a visitação turística. 

A partir do potencial atrativo situado nas proximidades da 

vila é possível constatar que a cultura empreendedora 

identificada na vila pode ser capaz de empreender 

também no segmento dos meios de hospedagem. A 

instalação de uma pequena pousada familiar é capaz de 

proporcionar uma mudança no atual paradigma 

empresarial local. Apesar dessas análises, ainda é cedo 

para poder projetar o equipamento ideal para a formação 

de uma realidade de base local na Vila Nova Petrolina, em 

Caracaraí. Contudo, a perspectiva é positive e capaz de 

fortalecer para o crescimento e desenvolvimento daquela 

comunidades. 

____________________________ 
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 Palavras chave: Idoso. Humanização. Qualidade. 
 

Introdução 

O envelhecimento populacional vem aumentando 
exponencialmente, trazendo morbidades, dependência 
funcional e necessidade de suporte de qualidade de vida 
para essa população, na sua maioria de nível 
socioeconômico e educacional baixo, com prevalência de 
doenças crônicas incapacitantes, necessitando de 
assistência, políticas, e ações diferenciadas e 
humanizadas, porém, os idosos enfrentam também 
problemas sociais como desinformação, desrespeito, 
precariedade de recursos humanos, de instalações e de 
programas, com serviços desumanizados e o objetivo 
deste trabalho foi descrever os diferentes perfis de 
humanização da assistência à pessoa idosa nas diversas 
unidades de atendimento (Unidades Básicas de Saúde, 
domicílios, hospitais, UTIs, Pronto Socorro, Instituições de 
longa permanência) O envelhecimento populacional vem 
aumentando exponencialmente, trazendo morbidades, 
dependência funcional e necessidade de suporte de 
qualidade de vida para essa população, na sua maioria de 
nível socioeconômico e educacional baixo, com 
prevalência de doenças crônicas incapacitantes, 
necessitando de assistência, políticas, e ações 
diferenciadas e humanizadas, porém, os idosos enfrentam 
também problemas sociais como desinformação, 
desrespeito, precariedade de recursos humanos, de 
instalações e de programas, com serviços desumanizados 
e o objetivo deste trabalho foi descrever os diferentes 
perfis de humanização da assistência à pessoa idosa nas 
diversas unidades de atendimento (Unidades Básicas de 
Saúde, domicílios, hospitais, UTIs, Pronto Socorro, 
Instituições de longa permanência), cada uma com 
particularidades, complexidades, organização, 
participação, financiamento, departamentalização, 
fragmentação, onde a humanização é focada no 
usuário/profissional diferentemente, evidenciando 
variações na atenção. 

Material e Métodos 

Pesquisa bibliográfica realizada entre julho de 2012 a dez 
de 2013 em livros e periódicos da Biblioteca da UFRR, e 
por artigos científicos selecionados do scielo e da bireme. 

Resultados e Discussão 

A humanização na atenção à Saúde é baseada nos 
princípios do SUS, significando acolher, olhar, tocar, ouvir 
e valorizar a qualidade técnica do cuidado, à luz da ética, 
reconhecendo os direitos do paciente/profissionais, em 
sua subjetividade e cultura, porém a falta de condições 
técnicas e profissionais e usuários relacionando-se 
impessoalmente, espaços físicos inadequados, 
desumaniza o atendimento, com baixa resolubilidade.  
Nas UBS encontramos espaços físicos inadequados e 
sucateados, sem recursos humanos e materiais, 
atendimento sem qualidade, afetando negativamente o 
acolhimento dos usuários, com baixa resolubilidade.  

No hospital há pouca atenção ao cuidado e à 
humanização do usuário com soberania da técnica em 
detrimento da intersubjetividade.  
 Na UTI não há estreitamento dos vínculos interpessoais 
com pouca troca entre usuário/profissional. Há 
robotização/mecanização nas ações e práticas de cuidado.  
Na Estratégia de Saúde da Família o Agente de Saúde 
treinado é peça chave de todo o sistema de saúde 
humanizado. É o elo de ligação dos profissionais de saúde 
com a comunidade, que bem orientada seguirá um fluxo 
de atendimento de alta resolubilidade.  
Na atenção domiciliária há possibilidade de relações 
humanizadas pelo vínculo entre profissionais/usuários, 
retirando o idoso necessitado de filas, hospitais e 
atendimentos desumanizados  

Conclusões 

É necessário políticas que melhorem a realidade de 
atenção dos idosos, possibilitando condições adequadas 
para o atendimento digno e humanizado,incluindo 
atendimento prioritário, integral e individual, respeitando 
sua autonomia e dignidade.  
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Introdução 

O estudo urodinâmico é realizado para diagnosticar 

causas da incontinência urinária, disfunção miccional e 

obstrução do trato urinário inferior. Mulheres submetidas a 

esse teste podem sentir-se ansiosas, podendo afetar a 

resposta do estudo durante o período de enchimento da 

bexiga e também durante a fase miccional. O objetivo 

deste estudo prospectivo foi compreender os desconfortos 

físicos e psicológicos das pacientes submetidas ao estudo 

urodinâmico, bem como a importância do aconselhamento  

prévio ao exame. 

Material e Métodos 

Pacientes: 152 mulheres com incontinência urinária, que 

foram submetidas ao estudo urodinâmico (UD) no Hospital 

Materno-Infantil Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de 

Boa Vista-RR, Brasil, participaram da estudo.  

Métodos: Um questionário de pesquisa foi confeccionado 

com dezesseis questões e uma escala visual analógica 

para dor. O inquérito por questionário foi feito 

imediatamente após a avaliação UD. Todas as pacientes 

responderam onze perguntas antes do exame, e as 

restantes cinco perguntas conjuntamente com a escala 

visual analógica (VAS) para dor após as avaliações (UD). 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa: 485,195 (2013/12/09).  

As pacientes foram divididos em três grupos de idade para 

análise: até 40 anos, 40-50 anos e acima de 50 anos. 

Foram utilizados os testes Qui-quadrado e teste exato de 

Fisher para determinar correlações entre o 

aconselhamento prévio e respostas pós-exame e da dor. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando SAS, 

versão 9.2. 

Resultados e Discussão 

Pacientes: A idade média das pacientes foi de 49 anos. A 

maioria tinha idade compreendida entre 40-50 anos.  

Respostas questionário: As mulheres mais velhas eram 

mais conscientes do nome da avaliação. A maioria das 

pacientes com menos de 50 anos soube o nome do 

médico que efetuou a avaliação. A proporção de pacientes 

que conheciam o benefício do exame foi maior em 

mulheres abaixo de 40 anos do que os outros dois grupos. 

A maioria dos pacientes sentiram que não foram 

informados em detalhe. A maioria dos pacientes 

concordaram que este foi um exame importante; no 

entanto, isso não as impediu de estarem ansiosas ou 

envergonhadas com a idéia de se submeter a este exame. 

Respostas Pós-exame: A maioria dos pacientes sentiram 

que o desconforto causado pela sonda vesical foi maior do 

que a causada pela sonda retal. Mulheres acima de 50 

anos sentiu que a sonda retal não foi motivo de 

desconforto. Discussão: Mulheres com distúrbios do 

assoalho pélvico apresentam com uma variedade de 

sintomas, variando de incontinência urinária, prolapso de 

órgão pélvico, urgência com ou sem incontinência urinária 

ou disfunção evacuatória. A avaliação urodinâmica deve 

ser  considerada após uma história detalhada, exame 

clínico e uma ultra-sonografia. A ansiedade e o 

desconforto podem influenciar o resultado da urodinâmica 

e poderia ser um tópico interessante para investigar. 

Neste estudo, não houve correlação entre a informação 

prévia e a extensão da dor ou sofrimento. No entanto, o 

médico que realiza o procedimento  (sexo masculino) foi 

uma preferência das pacientes. Dor sentida durante o 

procedimento foi menor em mulheres mais velhas do que 

em mulheres mais jovens.  

Conclusões 

Não houve correlação entre a informação prévia e a 

extensão da dor ou sofrimento. No entanto, a familiaridade 

com o médico que realiza o procedimento e preferência 

por médico do sexo masculino foram fatores significativos. 

As mulheres mais velhas relataram ter menos dor do que 

as mulheres mais jovens durante o procedimento.  
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Palavras-Chave: parasitologia, protozoários, jiboias, hemoparasitas.   

Introdução 

O gênero Hepatozoon pertence à família Hepatozoidae e é 

considerado o principal hemoparasita de serpentes, sendo 

estas, hospedeiras intermediárias deste protozoário. 

Caracterizam-se por gamontes esféricos que variam de 

58-200 µm de diâmetro, parasitando hemácias (Garcia-

Navarro e Pachaly, 1994). Sua transmissão para os ofídios 

ocorre de várias formas, dentre elas, pela predação de 

presas infectadas pelo carrapato Rhipicephalus 

sanguineus, portador do hemoparasita (Luz et al., 2012).  

A premissa é que a parasitemia está relacionada à 

alimentação e que os índices variam de acordo com o 

modo de vida – cativas ou de vida livre. O objetivo geral foi 

conhecer o índice de parasitemia por hemogregarinas do 

gênero Hepatozoon em serpentes cativas e de vida livre 

em Boa Vista, Roraima.  

Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada com serpentes, Boa constrictor, 

cativas e de vida livre, provenientes do Mantenedouro de 

Fauna Silvestre do 7º Batalhão de Infantaria de Selva 

(7ºBIS) e do Centro de Triagem de Animais Silvestres 

(CETAS), ambos em Boa Vista, RR. Foram utilizados 30 

espécimes, sendo 15 de cativeiro (7º BIS) e 15 de vida 

livre (CETAS), de outubro de 2011 a outubro de 2012. O 

sangue foi coletado por cardiocentese. Em seguida foram 

realizados esfregaços para determinação do diagnóstico e 

estabelecimento do índice de parasitemia, de acordo com 

Luz et al. (2012).  

Foram feitas diferenças entre duas médias para análise da 

variabilidade entre animais de cativeiro e vida livre e 

regressão linear simples entre a Carga Parasitária por 

Hepatozoon (CPH) e a massa corporal, para possíveis 

relações.  

Resultados e Discussão 

Nos exames dos animais de vida livre 86,67% foram 

positivos, e nos de cativeiro o índice foi de 73,33%. Com 

relação ao índice superior em animais de vida livre há uma 

normalidade, segundo Luz et al. (2012), onde os autores 

afirmam que índices e a CPH diminuem com o aumento 

do tempo de cativeiro. 

Com relação à CPH houve diferença significativa entre 

ambos os regimes, t0,05 (2)22=0,8962; P˂0,05. Esta 

variabilidade dá-se pelo fato da CPH diminuir com o 

aumento do tempo de cativeiro, não causando danos em 

animais sob condições saudáveis, conforme afirma Rojas 

et al. (2011). O mesmo fenômeno ocorre para a massa 

corporal, onde encontramos diferenças significativas entre 

os modos de vida, t0,05 (2)22=1,7518; P˂0,05. Verificou-se 

também que não existe correlação entre CPH e a massa 

corporal dos indivíduos em ambos os regimes, F0,05 

(1)1,11=4,84; P˃0,05, (F=2,3213); F0,05 (1)1,9=5,12; 

P˃0,05, (F=0,0582).  

Estes resultados são considerados normais tanto para a 

CPH e massa corporal em ambos os modos de vida, 

conforme Luz et al. (2012). Quanto à correlação entre CPH 

e massa corporal os resultados estão de acordo com 

Mader (2005), onde o autor afirma que tal correlação 

ocorre apenas no caso de infecções graves. Como neste 

estudo não foi verificado nenhuma hemácia com dois 

gamontes, as infecções foram consideradas leves, apesar 

dos índices serem considerados altos. 

Conclusões 

Verificou-se a presença de hemoparasitas do gênero 

Hepatozoon tanto em serpentes cativas quanto de vida 

livre, com um dos maiores índices já encontrados em 

estudos desta natureza e disponíveis na literatura 

pertinente. A CPH varia de acordo com o modo de vida, 

bem como a massa corporal dos animais infectados. No 

entanto, não existe correlação entre a CPH e a massa 

corporal em nenhum dos regimes. 

Estas informações nos remetem ao fato da grande 

abundância do vetor em Boa Vista, Roraima, bem como 

nos alerta aos cuidados a serem tomados no manejo dos 

animais cativos em processos de reintrodução ao hábitat 

natural (CETAS), ou até mesmo nos impossibilitados de tal 

readaptação, como ocorre no 7º BIS. 
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.  

Introdução 

Na Amazônia, as áreas abertas (campos e savanas) 
ocupam ca. 5% (~200.000 km

2
) de todo o bioma (SANTOS 

et al. 2007). A maior área contínua de savana da 
Amazônia está situada no extremo nordeste do estado de 
Roraima (43.000 km

2
) (Barbosa e Campos 2011). Estas 

áreas são apontadas como um dos sistemas ecológicos 
mais carentes de informação no que diz respeito à 
composição florística, cobertura, estrutura da comunidade 
e sua relação com fatores ambientais. O objetivo geral 
deste estudo foi estimar a cobertura vegetal dos estratos 
herbáceo e subarbustivo em função da textura do solo e 
periodicidade de inundação.   

Material e Métodos 

Este trabalho foi desenvolvido em 20 parcelas 

permanentes do PPBio (Programa de Pesquisa em 

Biodiversidade), distribuídos nas grades do Campus do 

Cauamé (CCA-UFRR) e do Campo Experimental do Água 

Boa (Embrapa/RR), ambos situados no município de Boa 

Vista. As grades estão montadas no sistema de trilhas, 

que são caminhamentos nos sentidos norte-sul (N-S) e 

leste-oeste (L-O) que se cruzam a cada 500 m de 

distância. As parcelas possuem 250 m de comprimento, 

distribuídas sistematicamente no centro da distância entre 

dois cruzamentos das trilhas L-O, seguindo a curva de 

nível. Para estimar a porcentagem de cobertura das 

plantas (espécies e indivíduos) dos estratos herbáceo e 

subarbustivo foi utilizado o método dos pontos (Bullock 

1996). As estimativas de cobertura dos estratos foram 

cruzadas com as informações das características edáficas 

e periodicidade de inundação (sem inundação, inundado 

até dois meses e inundado até quatro meses) de cada 

parcela. Foi utilizado o Programa R (software livre) para as 

análises dos dados. 

Resultados e Discussão 

Foi verificado que houve uma relação positiva entre 

cobertura do estrato herbáceo vivo e a Areia (%) e a 

periodicidade de inundação levando em consideração as 

duas áreas estudadas. Para textura, quanto maior a 

porcentagem de areia maior a cobertura de espécies 

herbáceas, principalmente nas parcelas do Água Boa 

(86%). Parcelas que sofrem inundação sazonal de 2 a 4 

meses por ano possuem maior cobertura de herbáceas 

vivas (~85%), enquanto parcelas sem inundação possuem 

menor cobertura (~55%). Estes resultados eram 

hipoteticamente esperados, pois nas parcelas do Água 

Boa os solos são mais arenosos e há uma maior área sob 

inundação sazonal, com amplo predomínio de ambientes 

herbáceos adaptados a solos hidromórficos. No Água Boa, 

a maioria das plantas pertence à Poaceae e Cyperaceae, 

ambas pouco exigentes em nutrientes do solo. Estes 

resultados corroboram com estudos realizados por 

Miranda & Absy (2000) e Rocha & Miranda (2012), que 

apontaram textura (areia), pH e sazonalidade como 

preditores da comunidade herbácea em savanas 

amazônicas. O estrato subarbustivo não apresentou 

relação com Areia, enquanto a relação com a inundação 

sazonal foi fraca e negativa. As espécies deste estrato são 

naturalmente mais exigentes quanto a nutrientes e pouco 

adaptados a ambientes sob inundação periódica. A 

espécie mais abundante deste estrato foi Byrsonima 

verbascifolia (L.) DC. 

Conclusões 

A cobertura do estrato herbáceo está positivamente 
relacionada com maiores concentrações de Areia e 
inundação sazonal, enquanto o estrato subarbustivo 
independe da textura do solo, mas possui uma relação 
fraca e negativa em relação à inundação periódica.  
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Influência na embebição da coloração de vagens e sementes de paricarana coletadas em 
Boa Vista, RR. 

CARDOSO
1*

, Yara T.G.; GOMES¹, Hananda Hellen S.; SMIDERLE
2
, Oscar J. & SCHWENGBER

2
, Dalton R. 

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

2
Pesquisador 

Embrapa Roraima, C.P. 133, 69301-970, Boa Vista, RR., e-mail: yara_cardoso33@hotmail.com; oscar.smiderle@embrapa.br 

 

Palavras Chave: Bowdichia virgilioides, propagação, espécie florestal.  

Introdução 

A Paricarana (Bowdichia virgilioides Kunth.) é uma espécie 
arbórea florestal nativa do cerrado de Roraima. Sua 
madeira pode ser empregada como postes, cercas, 
embarcações e móveis de luxo. Em Roraima, a paricarana 
ocorre no tipo de savana denominada Baixo Surumú, onde 
predominam regiões de média e baixa altitude, árvores 
isoladas, presença de lagoas temporárias e igarapés 
(SILVA, 1997). Essa espécie é encontrada também nas 
regiões nordeste e centro-oeste brasileiro, onde é 
conhecida pelos nomes populares de: sucupira-do-campo, 
angelim-amargoso, coração-negro (ALMEIDA et al., 1998).  
Os frutos são legumes, indeiscentes, achatados, contendo 
pequenas sementes de 3 a 5 mm de comprimento, 
apresentando coloração avermelhada (LORENZI, 1992). 
As sementes de paricarana apresentam dormência 
tegumentar, um tipo de dormência bastante comum em 
espécies da família das Fabaceae, que parece estar ligada 
à intensidade da cor apresentada. Este trabalho teve o 
objetivo determinar coloração de vagens e sementes de 
paricarana obtidas em Roraima quanto a embebição. 

Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Análise de 
Sementes (LAS) da Embrapa Roraima em Boa Vista, 
(RR). Vagens coletadas em janeiro 2014, numa árvore de 
paricarana em Boa Vista, apresentavam variação na 
tonalidade de vermelho. Assim, por comparação visual, 
foram separadas 100 vagens de coloração vermelho 
escuro e 100 de vermelho claro. Dez vagens de cada 
tonalidade foram medidas quanto ao comprimento e 
largura. As 100 vagens de cada coloração foram abertas 
para a retirada das sementes. As sementes de cada 
vagem foram quantificadas e classificadas quanto a 
coloração (vermelho escuro e vermelho claro). Obteve-se 
também a massa de 100 sementes de cada coloração 
pela pesagem destas. Sementes vermelho claro e 
vermelho escuro, foram submetidas a imersão em água 
quente, a 100 °C por 10 segundos conforme Smiderle & 
Schwengber (2011). Em seguida foram colocadas para 
embeber sobre papel-filtro umedecido em caixas “gerbox”. 
Os dados obtidos foram tabulados em planilhas excel. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos indicaram que as sementes de 
paricarana que apresentaram coloração vermelho escuro 
eram mais leves (1,69 g) do que as que apresentavam 
coloração vermelho escuro (2,02 g), independente da 
coloração das vagens de origem. As medidas médias 
verificadas nas vagens variaram de 4,3 a 5,8 cm para 
comprimento, e de 1,1 a 1,3 cm para largura, sendo 
constatada uma vagem com seis sementes. Nas vagens 
escuras o percentual de sementes vermelho claro foi 
crescente com o número de sementes por vagem. As 
vagens, vermelho claro ou escuro, com duas sementes 
apresentaram maior percentual de sementes vermelho 
claro (Tabela 1). Verificou-se variação no número de 

sementes (2, 3, 4 e 5) por vagem. 
Tabela 1. Valores percentuais médios de sementes de 
paricarana obtidas em vagens de coloração vermelha e 
classificação da cor das sementes por vagem 

 
2* 3* 4* 5* 

Coloração sementes Vagens Claras  

Vermelho escuro  43,5 50,1 50,0 0,0 

Vermelho claro 56,5 49,9 50,0 100,0 

 
Vagens Escuras   

Vermelho escuro  43,6 34,7 30,0 0,0 

Vermelho claro 56,4 65,3 70,0 100,0 

Classificação por cores das sementes nas vagens 
   Vagens claras    

Vermelho escuro 25,8 26,7 0,0 0,0 

Vermelho claro 38,7 26,6 0,0 0,0 

Escuras e claro 35,5 46,7 100,0 100,0 

 
Vagens escuras    

Vermelho escuro 23,1 8,0 10,0 0,0 

Vermelho claro 35,9 32,0 50,0 0,0 

Escuras e claro 41,0 60,0 40,0 100,0 

*2;3;4;5= número de sementes por vagem. 

  

A embebição das sementes, aos dez dias foi de 1 e 11% 
para sementes claras e escuras, respectivamente. Para 
sementes tratadas obteve-se 88 e 98%, respectivamente 
para sementes vermelho claro e v. escuro de paricarana. 

Conclusões 

Vagens de paricarana de coloração escura apresentam 
maior percentual de sementes claras, com maior massa 
de 100 sementes e sementes escuras embebem antes 
que as sementes vermelho claro. 
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Palavras Chave: Planeta, reciclagem, comunidade 

Introdução 

Visando uma sociedade democrática que busca construí 

um mundo sustentável, este trabalho tem como objetivo 

conscientizar e sensibilizar a comunidade para a redução 

dos resíduos sólidos dentro e fora da escola estimulando a 

todos para prática de novos hábitos, favorecendo a 

reflexão sobre a responsabilidade ética do ser humano 

com o próprio planeta. Na semana do meio ambiente, 

diversas atividades foram realizadas com a participação 

dos discentes do ensino fundamental e do ensino médio e 

docentes da escola Mário David de Andreazza em Boa 

Vista – Roraima com o tema sustentabilidade “salve o 

planeta salve sua vida”. Assim, ao final das atividades os 

alunos compreenderam a importância da participação de 

todos para a solução dos problemas que prejudicam a 

natureza. 

Material e Métodos 

Em comemoração ao dia do meio ambiente na escola, 

cada serie produziu, poesia com o tema “sustentabilidade”, 

cartaz com o tema: salve o planeta salve sua vida, objetos 

com material reutilizado com e sem o uso das garrafas 

pets, slogan para Agenda 21 da escola. Outras atividades 

realizada foi compor uma música com a palavra “vida”, 

escolherem diferentes mudas de plantas ornamentais e 

receita de comida produzida com sobras de alimentos 

cozidos, cascas ou sementes, o filme “AS AVENTURAS 

DE SAMMY” para o ensino fundamental, panfletagem para 

conscientizar a comunidade ao redor da escola sobre o 

perigo da dengue. Para o encerramento das atividades na 

escola todos os alunos participaram da gincana, realizada 

no sábado que encerava a semana, também nesse dia, 

todos os alunos com seus professores orientadores, 

apresentaram os materiais produzidos durante a semana.  

Resultados e Discussão 

A Semana em que todos discutem sobre o Meio Ambiente 

e os impactos causados a ele, leva uma boa parte da 

população a refletir a cerca dos erros cometidos pela falta 

de comprometimento com as questões ambientais. Assim 

como afirma (MORTIMER & MACHADO, 2011: SANTOS 

& SOUZA, 2011) a melhor forma de combater os impactos 

ambientais é utilizando os 3 Rs. As diversas ações 

realizadas na escola pelos professores durante a semana 

alertando a população para os cuidados com o meio 

ambiente, são alternativa pedagógica que geram 

aprendizado e desenvolvimento do educando. Para 

Medina (2003) a educação ambiental redefinirá o tipo de 

pessoa e o cenário que queremos formar.  

 
 

Figuras: Alunos trabalhando com materiais recicláveis, dando 

palestras sobre impactos ambientais e cantando com coreografia. 

Conclusões 

 

Foi observado que no encerramento das atividades da 

semana, a escola contou com a participação dos pais e 

familiares que foram prestigiar a gincana. A turma 6° 63 do 

ensino fundamental sugeriu o uso das garrafas para a 

construção de canteiros suspenso e a plantação das 

mudas ornamentais. Também foi possível observar que 

após a panfletagem houve mudança no comportamento 

dos alunos com relação ao meio ambiente. 
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Palavras Chave: educação virtual, educação infantil, recursos midiáticos virtuais 

Introdução 

Este trabalho tem como objetivo principal discutir uma 
experiência de ensino com a introdução de recursos 
virtuais para ampliar e potencializar as aulas presencias, 
em escolas públicas do Estado de Roraima. O objeto 
desta análise consiste em introduzir diversos recursos 
midiáticos disponíveis a partir de plataformas livres, de 
fácil manipulação, para que professores, selecionados a 
partir de critérios definidos pela coordenação pedagógica 
das escolas pesquisadas, sendo que após participarem de 
capacitação específica, estarem aptos a introduzir novas 
práticas em suas aulas. A metodologia deste trabalho 
compõe-se na análise dos relatos dos professores após 
participarem deste projeto. Para uma avaliação mais 
consistente haverá tomada de registros das entrevistas 
abertas, gerando assim novos conhecimentos e reflexões 
sobre a importância da adoção de novos recursos. 

Material e Métodos 

O trabalho é desenvolvido em 02 escolas, com 30 
professores do ensino fundamental de 5º ao 9º ano, sendo 
15 de cada escola. Com o intuito de obter uma avaliação 
consistente para os resultados, os dados coletados são 
trabalhados através de entrevistas abertas. Para a 
intervenção educativa se faz necessária a utilização dos 
princípios das teorias de Paulo Freire e Boaventura 
Santos. Para estes o senso comum e o conhecimento 
científico são conhecimentos apropriados, por se tratarem 
de saberes incompletos, passíveis de serem enriquecidos 
e ampliados pelo diálogo, a problematização, a interação e 
o confronto entre diferentes ideias e experiências 
(SANTOS, 2001; FREIRE, 1998). 

Resultados e Discussão 

Educação a Distância é o processo de ensino-
aprendizagem, com ou sem momentos presenciais, onde 
o aprendiz consegue estabelecer uma comunicação 
síncrona e ou assíncrona, com “os professores e demais 
alunos, separados fisicamente no espaço e ou no tempo, 
mas podendo estar juntos através de tecnologias da 
comunicação” (MORAN, p. 6, 2002). Este método, vem a 
cada dia ampliando sua aceitação, por conta da 
flexibilidade de horários e meios para estudo. A EaD 
amplia a possibilidade de acesso ao conhecimento e opor- 
tuniza a formação continuada, que para MORAN (p. 6, 
2002) é “a formação constante, de aprender sempre, de 
aprender em serviço, juntando teoria e prática, refletindo 
sobre a própria experiência, ampliando-a com novas 
informações e relações”. 

A educação infantil na modalidade a distância, é um 
modelo pedagógico de aprender com apoio tecnológico, 
onde “as crianças, pela especificidade de suas  

necessidades de desenvolvimento e socialização, não 
podem prescindir do contato físico, da interação”. 
(MORAN, p. 6, 2002). 

Neste processo, o professor, será o grande agente de 
mudança, pois o seu papel é fundamental, seja na 
aceitação das novas práticas docentes ou por meio de 
uma intensa dedicação para a criação de um ambiente 
que ofereça condições reais de aprendizagem. 
Assim, o uso de recursos virtuais para o ensino presencial 
além de ampliar os métodos de ensino, também acarretará 
em baixo custo, pois adota ferramentas livres. Este projeto 
também atuará com grande foco na formação de pessoas 
formadoras de opinião, através de maior interatividade e 
busca de informações contidas em diversos graus de 
conhecimento. 
Portanto, o projeto apresenta uma problematização 
concreta e diversas situações pedagógicas, em diversos 

espaços e em diferentes contextos, que se trata de um 

processo de duas extremidades, que não acontece 

sozinho, mas que “precisa ser planejado, o que 

implica investimentos, tempo e principalmente 

treinamento.” (MATTAR, p. 50, 2012). 

Conclusões 

Em virtude do presente estudo se encontrar em fase de 

desenvolvimento, com previsão de conclusão para final de 

Agosto de 2014, não há, até o presente momento, 

considerações objetivas que permitam apresentar 

resultados. 
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Palavras Chave: Bertholletia excelsa Bonpl., FBN, DSEF, Amazônia. 

Introdução 

   A castanha-do-Brasil, Bertholletia excelsa Bonpl., 

(Lecythidaceae), é nativa da Amazônia e está presente 

nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia 

e Roraima. Bactérias diazotróficas são microrganismos 

capazes de realizar o processo de fixação biológica de 

nitrogênio (FBN), transformando o N2 atmosférico em NH3 

(MOREIRA & SIQUEIRA, 2006). Os fungos endofíticos 

conhecidos por "dark septate endophyte fungi" (DSEF) 

podem atuar como promotores do crescimento vegetal, 

facilitando principalmente a absorção de fósforo e 

nitrogênio. Pouco se sabe da microbiota presente nas 

raízes de castanha-do-Brasil, e do potencial destes 

organismos em promover melhorias na produção de 

mudas. O objetivo deste trabalho foi isolar e caracterizar 

microrganismos endofíticos nas raízes de castanha-do-

Brasil. 

Material e Métodos 

   Foram coletadas raízes de castanha-do-Brasil em três 

diferentes paisagens no Estado de Roraima: monocultura 

(11 amostras, Campo Experimental Serra da Prata, 

Mucajaí, plantas com quatro anos de idade); sistema 

agroflorestal (SAF) (11 amostras, Campo Experimental 

Confiança, Cantá, plantas com 17 anos); e área de floresta 

nativa (8 amostras, propriedade particular, São João da 

Baliza, plantas adultas). As amostras foram conduzidas ao 

Laboratório de Microbiologia da Embrapa Roraima, 

seccionadas e desinfestadas com hipoclorito de sódio e 

peróxido de hidrogênio, e lavadas cinco vezes com água 

destilada estéril. Para o isolamento das bactérias, os 

fragmentos de raízes foram distribuídos em tubos com 

meios semissólidos livres de nitrogênio (Nfb, Jmv, Lgi e 

DYG'S), em cinco repetições. Nos meios em que houve a 

formação de película (indicativo de FBN), os isolados 

foram repicados, purificados e caracterizados no meio de 

origem sólida, Figura 1. Foram avaliadas 13 características 

morfológicas, sendo atribuído 0 ou 1 para a  ausência ou 

presença de cada característica, respectivamente. A 

similaridade das características dos isolados foi calculada 

pelo coeficiente de Jaccard. Os isolados foram agrupados 

pelo método "Unweighted Pair Group Method 

with Arithmetic Mean" (UPGMA) e representados 

graficamente por um dendrograma, através do programa 

NTSYS-pc, versão 2.1t. Para o isolamento dos fungos as 

raízes foram dispostas em placas com o meio ágar-malte, 

adicionado de sulfato de estreptomicina, e incubadas a 

28°C no escuro por 15 dias. Aqueles que apresentaram 

características dos DSEF (coloração escura) foram 

repicados para a purificação. Em seguida, foram 

preparadas lâminas de microscopia para a verificação da 

presença de septos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Bactérias diazotróficas associadas as raízes de 

castanha-do-Brasil. A) Meio DYG‟S, B) Meio Lgi, C) Meio 

Jmv e D) Meio Nfb. 

Resultados e Discussão 

   Considerando as bactérias, foram obtidos 303 isolados, 

sendo 81 oriundos da área de monocultivo, 154 do sistema 

agroflorestal e 68 da área de floresta nativa. No meio 

DYG'S, foram obtidos o maior número de isolados 182, 

seguido por Nfb com 50, Lgi com 49 e Jmv com 22 

isolados. Baseados nas características morfológicas foram 

elaborados quatro dendrogramas resultantes da 

caracterização dos isolados nos meios DYG‟S, Nfb, Lgi e 

Jmv. O meio DYG‟S formou 31 grupos fenotípicos 

distintos, a 75% de similaridade, seguido do meio Jmv (13 

grupos), Nfb e Lgi, estes últimos com 5 grupos cada.  Em 

relação aos fungos, apenas nove isolados apresentaram 

características semelhantes a DSEF, seis deles oriundos 

de monocultivo, dois do sistema agroflorestal e um da área 

de floresta nativa.  

Conclusões 

Há microrganismos benéficos associados à raízes de 

castanha-do-Brasil, como os fungos DSEF e as bactérias 

diazotróficas associativas. 

Entre os isolados de bactérias, existe uma elevada 

diversidade fenotípica. 

   Este estudo indica a primeira ocorrência de 

microrganismos associados à raízes de castanha-do-

Brasil. 

_____________________________________-- 
MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, J. O. Microbiologia e Bioquímica do 
Solo. 2. ed. Lavras: UFLA. 2006. 729 p. 
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Introdução 

Esse estudo foi desenvolvido na Escola Estadual Joaquim 
Nabuco, no município de Uiramutã- RR com alunos do 3° 
ano do ensino médio. O projeto abordava assuntos da 
segunda lei de Mendel e teve como objetivo aprimorar o 
conhecimento sobre o tema através de uma ação 
pedagógica diferenciada, tendo como material de apoio 
pedagógico uma atividade lúdica, pois segundo Veiga 
(1991), o professor criativo, de espirito transformador, está 
sempre buscando inovar sua prática através de atividades 
desenvolvidas em sala de aula. É notório que existam 
algumas dificuldades no ensino de biologia por vários 
fatores, no entanto, essa atividade no ensino foi 
importante, pois serviu como meio facilitador da 
aprendizagem e é uma ferramenta útil para o ensino de 
conceitos de biologia, uma vez que é considerada como 
atrativo pelos alunos do ensino médio, tendo em vista que 
os alunos aprenderam sobre a segunda lei de Mendel 
enquanto se divertiam. 

Material e Métodos 

No decorrer do segundo bimestre durante o estágio de 
regência foi aplicado um plano de intervenção aos alunos 
do 3° ano do ensino médio, com faixa etária entre 17 e 19 
anos. O lúdico foi aplicado em sala de aula visando 
contribuir no processo de troca de conhecimento, além de 
colaborar para assimilação e explicação do conteúdo nas 
aulas de biologia sobre a segunda lei de Mendel. O jogo 
conhecido como “Trilha” foi elaborado usando material 
retornável, ou seja, que já tinham sido usados na escola 
(cartolina, caixa de papelão, folhas de papel A4, pincel). 
Iniciou-se a atividade com um jogador que ao lançar o 
dado obteve o número maior. Os jogadores caminharam 
em sentido horário, de acordo com o número que tiraram 
no lançamento do dado, durante o caminho haviam 
espaços com perguntas que o jogador deveria responder e 
outras ações que tiveram que realizar. Ganhou o jogador 
que conseguiu dar uma volta inteira no retângulo e chegou 
ao centro do caminho que tinha sua cor de início.  

Resultados e Discussão 

O projeto foi aplicado na sala de aula para compreensão e 
revisão do assunto sobre a segunda lei de Mendel. Santos 
(1997) afirma que por melhor que seja a comunicação 
escrita, é necessário vivenciar uma prática corporal para 
que se possa dimensionar seu valor pedagógico. Desta 
forma os alunos aprenderam que usando material 

reutilizado é possível construir jogos didáticos e ao mesmo 
tempo aprender de forma lúdica que a primeira lei 
diferencia-se da segunda exatamente porque a primeira lei 
foca apenas uma característica condicionada por um único 
par de alelos e a segunda foca-se em duas ou mais 
características condicionadas por mais de um par de 
alelos. Para Barbosa (2007, pag.18). O aluno que é 
convidado a realizar essas ações não age somente como 
“aluno”, mas ilumina dentro de si suas vivencias, 
experiências, conhecimentos adquiridos e passa agir como 
aprendiz que, na busca por uma resposta, movimenta-se 
interna e externamente. Portanto, é necessário entender e 
aprender biologia de forma diferenciada deixando de lado 
o quadro e o giz, dando melhor ênfase no aprendizado do 
aluno. Por fim essa pesquisa também incentivou para 
constituir uma identidade própria como futuro profissional 
da educação do aluno-estagiário ao levar uma atividade 
para os alunos que não fazem acompanhamento com um 
professor da área. 

Conclusões 

Observamos através deste trabalho que ao usarmos o 
jogo confeccionado com materiais acessíveis no processo 
educativo, proporcionou aos alunos maior interação, pois 
nele foi imposto regras e pontuações despertando nos 
alunos do terceiro ano da Escola Estadual Joaquim 
Nabuco maior habilidade e compreensão nos obstáculos 
encontrados na aprendizagem da segunda lei de Mendel. 
Por fim, esta atividade pode ser usada como material de 
apoio em diversas disciplinas, pois permite conhecimento 
cognitivo. 
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Introdução 

As mudanças no hábito de consumo de hortaliças têm 
levado este setor a uma segmentação, alterando seu 
modo de produção e de comercialização no Brasil 
(FAULIN e AZEVEDO, 2003). Carvalho et al. (2013), 
afirmam que a olericultura está entre os segmentos que 
apresentam maior expressão produtora no destacado 
agronegócio brasileiro, sendo que a mesma se encontra 
entre os primeiros lugares de produção agrícola. 
Segundo Carvalho ET al. (2013), a horticultura brasileira 
apresenta uma vasta gama de produtos cultivados nos 
mais diversos recantos. Ainda conforme a autora, a  
Embrapa Hortaliças, já registrou a  presença de mais de 
70 itens, incluindo os não convencionais. 
Assim, este trabalho objetivou a organização e análise de 
dados obtidos pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (SEAPA) do Estado de Roraima nos 
principais pontos de comercialização das hortaliças 
destacando as principais hortaliças exportadas entre os 
anos de 2005 a 2011. Além disso, objetivou-se relacioná-
los a informações da literatura e a ações ocorridas no 
estado que podem ter influenciado esses resultados.  

Material e Métodos 

Com o objetivo de evidenciar as demandas de pesquisa e 
desenvolvimento, a Embrapa Roraima, por meio de 
parcerias com o Departamento de Abastecimento e 
Comercialização (DEAC) da SEAPA regional (SEAPA-RR), 
equacionaram dados obtidos entre os anos de 2005 a 
2011 em diversos municipios do estado de Roraima, 
visando identificar comercialização, produção e 
principalmente a exportação de produtos da olericultura 
roraimense para outras regiões brasileiras. 
A pesquisa em tela é de carácter documental, na qual foi 
usado como fonte, os dados disponibilizados pela  
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 
Roraima. 
Os dados aqui citados como exportados são referentes 
aos obtidos com Certificado Fitossanitário de Origem 
(CFO) emitido pela Agência de Defesa de Roraima 
(ADERR).  

Resultados e Discussão 

Segundo dados da SEAPA-RR, a produção e 
comercialização de hortaliças no estado aumentaram 
significativamente de 2005 a 2011, merecendo destaque a 
produção de macaxeira que no ano de 2005 apresentou 
produção de 14.600t. e em 2008 alcançou 659.05 t.. Não 
houveram registros de exportação deste produto nos anos 
de 2005, 2007, 2009 e 2010, voltando a aparecer apenas 
no ano de 2011, com quantidade de apenas 1800 Kg. 
É importante frisar que em 2009 a exportação foi 
fortemente prejudicada. De janeiro a julho deste ano não 
houve exportação de produtos agrícolas do estado de 
Roraima em virtude da ocorrência do ácaro vermelho, 
desestimulando inclusive a produção. 

De maneira geral, o estado de Roraima exportou diversas 
hortaliça entre os anos de 2005 a 2011. Os produtos 
citados nos dados foram: abóbora, alface, berinjela, 
cebolinha, cheiro verde, chuchu, couve, macaxeira, 
mandioca, maxixe, pepino, pimenta ardosa, pimenta de 
cheiro, pimentão, quiabo e tomate.  
Dentre as hortaliças quantificadas, o pimentão apresentou 
também um grande índice de exportação e valorização 
com um volume de 197.900t. no ano de 2007,  e um 
decrescimo no ano de 2011 com um volume de 
exportação de apenas 13.180t., porém em sua totalidade 
apresentou um volume de exportação total de 285.984 t. 
se destacando o município de Boa Vista, com uma 
produtividade de 67.002t., no ano de 2006. 
Outra hortaliça que apresentou um índice considerável de 
comercialização foi a abóbora, tendo o estado exportado 
um volume de 124.330t., entre os anos de 2006 -2008, 
apresentando um decréscimo entre os anos de 2008 e 
2009, voltando a aparecer somente em 2011, com uma 
quantidade de 3.255t.  
A produtividade e exportação do tomate também foi muito 
significativa no estado. Sendo que totalizou uma 
quantidade de 1000.080t., entre os anos de 2006-2008, e 
uma queda constante entre os anos 2009 – 2011. 
 Entre as hortaliças com menores índices registrados de 
exportação pode-se citar o quiabo que entre os anos de 
2005- 2010 não apresentou índice algum de exportação, 
aparecendo somente em 2011 com volume de 130 Kg.  

Conclusões 

A partir dos dados obtidos neste estudo, conclui-se que os 
registros de exportação roraimense de hortaliças vem 
aumentando desde 2005, com destaque para o ano de 
2011, onde houve a maior variedade registrada. 
Conclusivamente, acredita-se que a produção e a 
qualidade dos produtos estaduais vem aumentando 
gradativamente, a ponto de se exportar produtos 
competitivos para a cidade de Manaus, principal receptora 
dos hortícolas locais.  
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Introdução 

A região do município de Rorainópolis/RR tem sua 
agricultura marcada pela criação de bovinos em regime 
exclusivo de pastagem e, até o momento não há nenhum 
trabalho local que aponte as condições de degradação 
existentes nesse tipo de ambiente. Estima-se que 
aproximadamente mais de 10 milhões de hectares 
estabelecidos com pastagens na Amazônia Legal 
apresentem níveis de infestação de plantas invasoras 
acima de 70 %, caracterizando um elevado grau de 
degradação (SERRÃO & HOMMA,1993). 
A qualidade das forrageiras pode ser facilmente diminuída 
pela presença de plantas daninhas, que concorrem pela 
luz, água, nutrientes e espaço físico, além de poder 
provocar danos ao couro dos animais, desvalorizando-o, 
ao ainda, quando tóxicas, provocar a morte (CARVALHO 
& PITELLI, 1992). 
Nesse sentido, vista a importância do reconhecimento e 
identificação das espécies daninhas visando estratégias 
para o seu manejo, este trabalho teve como objetivo 
identificar as espécies invasoras presentes em pastagens 
localizadas no município de Rorainópolis/RR. 

Material e Métodos 

O presente trabalho foi realizado em 3 (três) propriedades 
localizadas na zona rural do município de Rorainópolis/RR. 
Cada propriedade foi dividida em duas áreas, uma baixa e 
outra alta. 
O levantamento da presença e quantificação da flora 
daninha foi realizado através do método dos quadrados 
isolados por contagem manual das plantas existentes em 
meio à pastagem. A identificação das espécies, ocorreu 
mediante consulta ao manual de identificação e controle 
de plantas daninhas (Lorenzi et al., 2006), sendo os nomes 
populares obtidos com os próprios agricultores e material 
consultado. Os valores encontrados foram submetidos às 
equações de Frequência, Densidade, Abundância 
(BRANDÃO et al., 1998) e Índice de Valor de Importância 
(LAMPRECHT, 1964). A análise da similaridade de 
espécies entre as propriedades foi realizada mediante 
calculo do Índice de Similaridade (SORENSEN, 1972). 

Resultados e Discussão 

As famílias que apresentaram maior número de espécies 
foram: Cyperaceae, Fabaceae, e Verbanaceae, onde cada 
família apresentou 2 espécies (Tabela 1). A espécie 
Rhynchospora sp. atingiu os maiores índices de 
frequência, densidade, abundancia e IVI de todo o 
levantamento ocorrendo em todas as áreas de todas as 
propriedades, seguidas de Mimosa sp., Scleria pterota e 
Desmodium sp.. 
A propriedade 2 apresentou maior número de espécies 
num total de 15, seguida das propriedades 1 e 3, com 13 e 
10 espécies respectivamente. As áreas altas 
apresentaram maior quantidade de espécies em relação 
às áreas baixas, com exceção da propriedade 2, onde o 
número de espécies foram iguais, devido, possivelmente, 
a diferença topografia do terreno não ser acentuada. 

 
A maior frequência de parcelas sem ocorrência de plantas 
daninhas (40 %), situou-se na propriedade 1 em sua área 
baixa composta de pastagens de Brachiaria humidicola. 
Em relação ao percentual de similaridade, as propriedades 
1 e 2 apresentaram maior quantidade de espécies em 
comum, diferindo das propriedades 2 e 3, onde esse 
percentual se apresentou menor. 

Conclusões 

- A Rhynchospora sp. foi a espécie de maior importância 
nas pastagens, seguida de Mimosa sp., Scleria pterota e 
Desmodium sp.. 

- A identificação das espécies daninhas presentes nas 

pastagens permite uma melhor compreensão de suas 

interações no sistema, possibilitando melhores estratégias 

de manejo para espécie. 
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Introdução 

Atualmente, um enorme volume de pilhas e baterias é 

descartado em local inadequado sem nenhum 

conhecimento exato dos problemas causados ao meio 

ambiente, apesar da aparência inocente e do seu 

tamanho, acabam causando danos irreparáveis, sendo 

hoje um grave problema ambiental. A preocupação com os 

problemas ambientais é responsabilidade de todos os 

integrantes da sociedade e a escola pode ser um espaço 

privilegiado para produção e reflexão de informação.  

Neste sentido o ensino de química pode aproximar o aluno 

destas questões ambientais, relacionando, desta forma, 

conceitos inseridos durante as aulas e sua relação com os 

problemas ambientais enfrentados pelo mundo, muitas 

vezes desconhecido pelos mesmos.  

Este trabalho foi desenvolvido inicialmente por meio de 

uma pesquisa bibliográfica, onde foi abordado o tema 

“Descarte correto de Pilhas e Baterias” que teve como 

objetivo avaliar o grau de conhecimento dos alunos a 

respeito do descarte adequado de pilhas e baterias.  

Material e Métodos 

A metodologia utilizada foi feita através de uma 

abordagem teórica e aplicação de questionários sobre o 

descarte correto de pilhas e baterias. Sendo executado na 

Feira de Ciências da Escola Estadual Maria Das Dores 

Brasil, um projeto de intervenção com o intuito de abordar 

as informações mais relevantes e principais substâncias 

encontradas na sua composição.  

Com intuito de estimular os alunos para o tema foi 

realizada uma experiência na turma 201, utilizando 

batatas, mudando a visão dos respectivos alunos sobre 

esse tubérculo tão comum, utilizando para tanto, meia 

batata, dois pedaços de cobre rígido, e uma bateria 

comum de 9v sendo abordado a composição das pilhas e 

baterias, e o indicador de polaridade.  

Foi aplicado um questionário fechado, nas turmas 201 e 

202, contendo 08 questões objetivas a fim de avaliar o 

grau de conhecimento dos 42 alunos a respeito do tema. 

Num segundo momento os estudantes realizaram uma 

pesquisa bibliográfica acerca do tema e desenvolveram 

um projeto que foi apresentado na Feira de Ciências da 

Escola, abordando os problemas causados ao meio 

ambiente e a saúde humana pelo descarte inadequado de 

pilhas e baterias. 

Resultados e Discussão 

Avaliando as respostas do questionário aplicado nas 

turmas 201 e 202, foi possível diagnosticar que os alunos 

entrevistados apesar de terem conhecimento da presença 

de metais pesados na composição de pilhas e baterias 

continuam realizando o descarte incorreto.  

O resultado mostrou que 98% dos alunos entrevistados 

descartam as pilhas e baterias em lixo comum, 1% 

descartam em coleta seletiva e 1% em entregam em lojas 

especializadas.  

Durante o experimento os estudantes questionaram muito 

sobre o uso das pilhas e ficaram impressionados quando 

descobriram que batatas e limões podem fazer funcionar 

um relógio. Este fato mostra que infelizmente o ensino de 

química ainda está distante da realidade deste público 

participante da pesquisa. 

Na feira de ciências da escola, os estudantes 

apresentarem folders que alertavam sobre o perigo de 

descartar pilhas e baterias em locais inadequados e 

iniciaram uma campanha na escola para recolher estes 

materiais que depois seriam entregues aos responsáveis 

por recolher estes produtos. As baterias foram entregues 

nas lojas que vendem estes produtos e, as pilhas, em um 

supermercado da cidade que esta encaminhando este 

material para Manaus.  

Assim, toda ação requer uma reflexão acerca da 

problemática considerada, sendo assim, uma simples 

Feira de Ciência e uma pequena experiência em sala de 

aula pode garantir o despertar das mentalidades para o 

desenvolvimento de atitudes mais harmônicas e relevantes 

entre o ser humano e o meio ambiente.  

Conclusões 

Existem muitas maneiras de levar a informação às 

pessoas, para sensibilizá-las. Entretanto, esse foi um meio 

de levar um pouco de conhecimento para os alunos, sendo 

necessário que se avalie qual método é o mais adequado, 

ou seja, aquele que causa melhor efeito e que seja viável.  

Portanto sabemos que é necessário muito mais que 

dedicação para a preservação do meio ambiente, são 

necessárias ações voltadas para a sensibilização da 

população, pois boa parte ainda não sabe quais os riscos 

e muito menos o que fazer para descartar estes tipos de 

materiais. Com essas ações estaremos contribuindo para 

a diminuição da poluição ambiental e também para a 

diminuição do lixo que a cada dia aumenta com o aumento 

do consumismo desenfreado presente em nosso planeta.  
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Introdução 

Dentre os países que se destacam por possuir uma 
grande biodiversidade, podemos citar o Brasil que tem a 
flora mais rica do mundo. Muito dos estudos relacionados 
ao levantamento dessa grande diversidade têm como 
enfoque principal as plantas de ambientes terrestres sendo 
poucos os trabalhos florísticos sobre macrófitas aquáticas 
em todo o Brasil, principalmente na Região Norte (PAIVA, 
2012). Dentre a importância ecológica das comunidades 
vegetais aquáticas podemos destacar o aumento da 
estruturação e da heterogeneidade dos habitats aquáticos, 
servem de abrigo, alimentação e reprodução para vários 
invertebrados e vertebrados, como também serve de 
proteção das margens, evitando infiltração e retenção de 
nutrientes dissolvidos e de material particulado em 
situações específicas, como tem sido enfatizado nos 
trabalhos de Esteves; Camargo, 1986; Pompêo, 1998 e 
Callisto; Moretti; Gularte, 2000. No Estado de Roraima, 
grande parte dos recursos naturais ainda não foi estudada 
e, portanto o conhecimento da diversidade e 
potencialidade dos organismos aquáticos ainda é uma 
grande lacuna a ser preenchida, podendo este trabalho 
auxiliar na montagem de uma listagem das espécies de 
plantas aquáticas registradas para o estado, levantando 
informações que ainda são desconhecidas e subsidiando 
projetos para a preservação dos ambientes aquáticos 
Roraimenses. Para tanto, o objetivo geral deste trabalho 
foi determinar a composição espaço-temporal e a riqueza 
da comunidade de macrófitas que ocorrem em quatro 
lagos e quatro igarapés nos municípios de Boa Vista, 
Bonfim e Cantá. 

Material e Métodos 

As amostragens foram realizadas em diferentes ambientes 
aquáticos  localizados em áreas de savana nos municípios 
de Boa Vista, Bonfim e Cantá. Os ambientes foram 
selecionados em um raio de 50 km ao redor da cidade de 
Boa Vista dentro da savana roraimense, totalizando oito 
corpos d´água, aonde o critério de escolha era a presença 
de macrófitas e que os corpos aquáticos não tivessem 
nenhuma ligação onde foram delimitados dois locais de 
coleta em cada ponto cardeal no sentindo Norte – Sul e 
Leste – Oeste. A escolha dos ambientes foi realizada com 
o auxilio de imagens de satélite pelo Google Earth e de 
visitas prévias as áreas que comprovaram que o 
ecossistema possuía todos os critérios definidos para sua 
seleção. Os lagos e igarapés escolhidos estão dentro de 
propriedades particulares e de áreas de estudo do 
Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) sendo 
elaboradas autorizações que já foram concedidas pelos 
proprietários e responsáveis pelas áreas. As coletas foram 
realizadas de agosto de 2013 a  abril de 2014 nos 
períodos de seca e cheia da região em lagos, igarapés, 
represas e rios selecionados para este estudo.O material 
fértil foi coletado, fotografado e processado de acordo com 
as técnicas usuais de herborização, sendo identificadas 
com auxilio de bibliografia especifica e consultas a 

especialista da área para posterior incorporação ao 
herbário da UFRR. 

Resultados e Discussão 

O referido estudo ainda está em processo de conclusão, 

existindo material coletado ainda não processado e 

consequentemente dados ainda não sistematizados. 

Portanto, até o presente momento o levantamento 

florístico resultou em 26 espécies, 22 gêneros e 17 

famílias. Sendo a família mais representativa Cyperaceae 

(5 sp.), seguida por Alismataceae (3sp.), Onagraceae 

(2sp.) e Melastomataceae (2sp.) De acordo com Pott e 

Pott (2000), famílias como Cyperaceae  e Alismataceae 

são   frequentes em solos calcários,  são ervas anfíbias e 

ocorrem frequentemente em brejos de cerrado. Os 

gêneros mais representativos foram Sagittaria e Ludwigia, 

que apresentaram duas espécies cada uma. Ambos foram 

encontrados em quatro dos oito ambientes analisados, 

assim como os gêneros Nymphoide, Apalanthe e 

Montrichardia. Além disso destaca-se  Nymphaea 

rudgeana, encontrada em todas as áreas de estudo. 

Conclusões 

O levantamento florístico de macrófitas nas áreas de 
estudo foi satisfatório, onde a  flora dos ambientes em 
questão se apresentou bastante diversificada 
proporcionando gerar, até o momento, uma lista de 26 
espécies, fator indispensável na conservação de táxons 
pouco conhecidos no Estado de Roraima. Além de 
contribuir para o quantitativo de exsicatas do herbário da 
Universidade Federal de Roraima. 
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Introdução 

A espécie Myrciaria dubia (Kunt.) McVaugh faz parte de 
um projeto que está sendo executado numa ação 
multinstitucional e interdisciplinar envolvendo diversas 
instituições e áreas de pesquisa, ensino e extensão, 
aliadas a participação do setor produtivo da fruticultura. 
Dentre outros, este trabalho foi desenvolvido com o 
objetivo de elaborar um método para prospecção 
tecnológica de espécies nativas da Amazônia, utilizando 
como modelo a Myrciaria dubia, com vistas à otimização 
das atividades relativas a esse processo durante a coleta, 
o transporte, a caracterização do material, a conservação 
e os registros com informações ecológicas da espécie 
para o diário de bordo. 

Modelo Metodológico 

O método foi elaborado com base nas atividades de coleta 
de material biológico (frutos e ramos da planta) para 
prospecção com a espécie M. dubia já realizadas em 
Roraima. Ao todo foram relacionados 06 (seis) setores que 
realizam análises diferenciadas utilizando toda ou partes 
de amostras da espécie M.dubia. A partir destes, 
organizaram-se os processos e atividades atuais, descritos 
sucintamente a seguir com os métodos de coleta e de 
encaminhamento das amostras para cada setor e análise 
específica. 

 
1.Análise biotecnológica 
A coleta de frutos para esta análise deverá ocorrer a partir 
de plantas das áreas amostrais onde deverão ser 
registradas as coordenadas geográficas, as informações 
da planta matriz, além da coleta de material botânico para 
registro em Herbário. Os frutos deverão ser 
acondicionados em sacos de polietileno, receber 
identificação e ser transportados até o laboratório em caixa 
térmica com refrigeração. 

 
2.Análise nutricional da planta 
Em cada área de estudo a ser prospectada, serão 
estabelecidos transectos para avaliar e coletar ramos de 
plantas em idade reprodutiva, visando posterior análise.  

 
3.Análise de pós-colheita 
Deverão serão coletados frutos maduros e em perfeito 
estado nas áreas de coleta para aproveitamento da polpa.  

 
4.Estudo fenotípico 
Após coleta, no laboratório, 30 frutos por planta deverão 
ser selecionados para avaliação biométrica e química.  
 
5.Morfologia e anatomia de sementes 
 
As sementes de frutos despolpados no laboratório deverão 
ser encaminhadas ao setor de pesquisas em sementes 

com as informações de procedência para realização de 
experimentos de propagação 
 
6.Propagação de mudas: Banco Ativo de 
Germoplasma (BAG) 
A partir da seleção de matrizes, novas viagens deverão ser 
realizadas para coleta de material vegetal para 
propagação vegetativa e/ou reprodutiva para formar a 
coleção. 
 

Considerações finais 

A metodologia aqui proposta é resultado de anos de 
experiência com espécies nativas da Amazônia, cujas 
práticas e estudos ainda são incipientes por serem plantas 
que estão em processo de domesticação e que, portanto, 
necessitam de técnicas e métodos que diminuam os 
esforços na perda de material coletado, tempo de 
investimento e que garantam o sucesso nas diversas 
áreas de pesquisas. 
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Introdução 

A região amazônica apresenta uma grande biodiversidade  

vegetal que exige diferentes estratégias para a realização 

de de trabalhos taxonômicos e filogenéticos, dentro do 

Programa de de Pesquisa em Biodiversidade – PPBio o 

qual tem como principal objetivo a criação de um sistema 

integrado de informação sobre a biodiversidade. 

Observou-se a necessidade de  de  estudos voltados para 

a conservação dos recursos genéticos vegetais 

necessitando assim, de material genético extraído de boa 

qualidade. Ressaltamos que para as espécies vegetais, há  

uma diversidade de protocolos existentes, em 

consequência, da grande variabilidade da composição 

bioquímica que pode ser encontrada em diferentes plantas 

e tecidos. O objetivo desse trabalho foi obter melhores 

resultados na extração do DNA de macrófitas aquáticas a 

partir de adaptações no Protocol original do CTAB. 

Material e Métodos 

As coletas em diferentes ambientes aquáticos de quatro 

áreas de estudo do PPBio localizadas no estado de    de 

Roraima, sendo: dois em áreas de savana, um em área de 

floresta em contato com as savanas e outro floresta em de 

contato com as campinas/campinaranas. Onde foram 

coletadas folhas jovens de diferentes gêneros de 

macrófitas aquáticas, previamente identificadas, as 

amostras foram transportadas no gelo e armazenadas em 

freezer -80ºC até a realização dos procedimentos de 

extração, sendo utilizada como controle uma extração com 

o “Kit” Nucleon Phytopure. As principais modificações no 

protocolo foram além da utilização de RNAse e  proteinase 

K, e para o procedimento de maceração utilizamos em 

substituição ao nitrogênio líquido, o que é de difícil 

obtenção em nosso Estado, além das folhas,  o almofariz 

e o pistilo todos apresentavam-se congelados em freezer  

-80ºC, no procedimento de maceração. 

Resultados e Discussão 

Quando acrescentamos a utilização de RNAse somando a 

utilização de proteinase K, esses procedimentos 

aumentaram o tempo de realização do protocolo em até 6 

horas. 

No momento de realização das extrações encontramos 

dificuldades como: formação de um precipitado viscoso; 

precipitados de cores escuras (entre verde e marrom 

claro); assim como amostras com ambos os problemas. 

Observamos que entre os diferentes gêneros ocorre um 

padrão diferente de corrida eletroforética no gel de 

agarose das amostras, provavelmente, devido às 

diferenças em suas composições químicas e, até mesmo, 

na quantidade de água dentro das células. O presença do 

aspecto gelatinoso estão contaminadas por 

polissacarídeos, produto oxidado ou degradado. Diante 

disso, podemos sugerir que as extrações realizadas pelo 

método de CTAB modificado pela adição do tratamento 

com RNAse e proteinase K resultou na obtenção de 

amostras com qualidade semelhante as extraídas pelo 

“Kit” Nucleon Phytopure, sendo eficaz para a obtenção de 

material genético para estudos posteriores. 

 

Conclusões 

Concluímos que o método CTAB, após algumas 

modificações, mostrou-se bastante eficiente para 

obtenção de DNA genômico em boa quantidade e 

qualidade.   
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Introdução 

Atualmente é cada vez maior a tentativa de incorporar 

grupos sociais antes ignorados pela bibliografia (SILVA, 

GRUPIONI, 1995). São exemplos dessa tentativa a obra 

Cidade de Deus, de Paulo Lins, e as de Daniel Munduruku, 

que é uma referência quanto à temática indígena. Apesar 

disso, quando se trata da questão indígena, o fato é que 

há muitos elementos culturais (língua, tradições, etc.) que 

estão se perdendo sem que se tenha feito algum trabalho 

de coleta e sistematização de dados. É o caso, por 

exemplo, da tradição dos contadores de histórias 

indígenas, que praticamente não chega às escolas e 

ambientes acadêmicos. É aí que se insere esta pesquisa, 

que dentre outras coisas visa permitir que narrativas 

mítico-lendárias sejam minimamente levadas às escolas, 

já que o conhecimento e valorização dos indígenas são 

previstos em leis como a de número 11.645, de 10 de 

março de 2008 e o artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB). Além disso, é objetivo primordial 

desta pesquisa selecionar e editar lendas e mitos para a 

construção de um livro destinado às escolas e à 

valorização dos contadores de histórias indígenas. Para 

tanto, serão utilizadas as narrativas coletadas pelo projeto 

principal, Narrativa Oral Indígena: registro e análise na 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol e São Marcos, 

realizado em parceria com o CNPq. 

Material e Métodos 

 
As narrativas coletadas pertencem a 27 informantes da 

Terra Indígena São Marcos- RR e 10 informantes da Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol. Foram coletadas in loco, 

por meio de registro em forma de áudio, vídeo e 

anotações, por meio da metodologia da História Oral. Após 

a coleta, as narrativas foram degravadas, passaram por 

um processo de conferência de fidelidade e copidesque. 

Resultados e Discussão 

Foram transcritas e conferidas quatro entrevistas, 

realizadas in loco com anciãos indígenas das tribos Macuxi 

e Wapichana. Entre outras coisas, foi observada a 

ocorrência da absorção de elementos da cultura não 

indígena, como língua e religião, por exemplo. Além disso, 

também foram coletadas 18 narrativas mítico-lendárias. 

Outro ponto relevante da pesquisa foi a quantidade de 

informações históricas, linguísticas e sobre as tradições 

dos povos de cada entrevistado. Também devem ser 

destacadas as rezas indígenas, cantadas pelos 

entrevistados em suas línguas maternas e que constituem 

um importante elemento de representação cultural destes 

povos. Aliás, durante a coleta de narrativas necessárias à 

composição do livro didático proposto pelo projeto, houve 

a preocupação de valorizar também a língua e a cultura 

existentes por trás de cada narrativa, afinal, como 

Ferrarezi Jr (2008) defende, língua e cultura são 

indissociáveis. 

Conclusões 

O povo indígena é um importante agente de construção 

identitária roraimense. Isso porque, quando se fala em 

povo roraimense, não há como dissociar indígenas e os 

demais moradores do estado, dada a mistura que é 

possível verificar atualmente. Não obstante, a maneira 

como o indígena é visto por grande parte da população do 

estado pode ser classificada como depreciativa. Não é 

raro notar situações de completo desrespeito por estes 

povos e por tudo o que eles representam. Diante disso, 

evidencia-se a necessidade de coletar dados referentes a 

estes povos, como as narrativas mítico-lendárias, 

informações históricas, linguísticas, etc., de modo que o 

acesso a estas informações seja mais amplo e possa 

alcançar um número maior de pessoas, inclusive nos 

ambientes escolares. Isso porque através do 

conhecimento das práticas destes povos, que representam 

uma significativa parcela da população roraimense, será 

possível buscar também uma valorização da cultura 

indígena. Naturalmente, o tão necessário processo de 

valorização do indígena não ocorrerá de imediato, mas um 

passo para isso é a sistematização de dados referentes a 

cultura deste, de modo que possa ser acessado por 

qualquer pessoa que deseje saber a respeito. 

 

______________________ 
FERRAREZI JUNIOR, Celso. Semântica para a educação básica. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2008 
 

SILVA, Aracy Lopes da. GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. A temática indígena 

na escola. Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995 
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Níveis de luminosidade e fertilização no crescimento da Cattleya eldorado (Orchidaceae)  
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 Introdução 

Dentre os fatores relacionados com o crescimento, 
desenvolvimento e produção vegetal, as condições de 
luminosidade representam os que afetam diretamente os 
processos fisiológicos das plantas e, em especial, a 
atividade fotossintética. No cultivo de orquídeas este fator 
é diferencial, pois estas espécies, ainda que apresentem 
capacidade de adaptação a diferentes ambientes, 
preferem condições de luminosidade filtrada, à 
semelhança do que ocorre nas condições naturais, dado o 
crescimento epífito das plantas. A utilização de telados 
coloridos, como cobertura de ambientes protegidos, tem 
como finalidade atenuar a radiação solar e luminosidade, 
proporcionando condições que favoreçam a fotossíntese e 
produtividade das plantas. Orquídeas tem crescimento 
lento, espera-se que o fornecimento de condições ideais 
de fertilização e luminosidade, promovam a precocidade 
do crescimento das orquídeas. 

Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada na sede da Embrapa Roraima em 
Boa Vista, (RR), sendo o experimento conduzido com 
plantas de Cattleya eldorado cultivadas sob dois níveis de 
luminosidade: tela cromatinete vermelha e sombrite preto. 
Para a verificação do efeito dos níveis de sombreamentos 
das telas, foram agregados os tratamentos relacionados 
com substratos: a) casca de frutos de cupuaçu triturada 
(sub1), mistura de sub1 (50%) + sub3 (50%) (sub2), e fibra 
de coco industrializada (sub3) e adubação mineral 
(Maxsol

®
): com (CF) e sem aplicação de fertilizante (SF). 

Estes fatores foram avaliados em delineamento 
experimental inteiramente casualizado e esquema fatorial 
2 x 3 x 2 (dois níveis de luminosidade, três substratos e 
duas adubações), com três repetições. As plantas foram 
cultivadas em vaso (470 mL) e após o transplante das 
mudas realizou-se aplicações do fertilizante mineral 
Maxsol® (8 g L

-1
), sucedendo-se este fornecimento 

semanalmente na dosagem de 250 mL vaso
-1

. A irrigação 
foi por aspersão, quatro vezes ao dia. O experimento foi 
instalado em 15/08/2013. Os valores de luminosidade 
foram obtidos após dez meses e durante um dia às 12, 14, 
16 e 18 h, com o auxílio de luxímetro digital sob cada 
estrutura de sombreamento. O crescimento das plantas foi 
avaliado mensalmente por dez meses, consistindo da 
medição de altura de plantas (cm), número de folhas por 
planta e clorofilas (a e b). Os resultados foram submetidos 
à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 
Tukey (5%), utilizando-se o software estatístico SISVAR 
(FERREIRA, 2011). 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos referentes à intensidade luminosa 
indicaram que a tela sombrite preta proporcionou menor 
incidência de luz do que aquela constatada para a 
cromatinete vermelha. As maiores intensidades luminosas 
atingiram 72,2 e 48,2 lux, respectivamente para a tela 
cromatinete vermelha e sombrite preto às 12 horas. O 
efeito da intensidade luminosa nas características 
vegetativas da C. eldorado indicou que o crescimento em 

altura das plantas foi favorecido nas condições de cultivo 
sob a tela cromatinete vermelha (Figura 1B e 1D). Quanto 
ao número de folhas por planta, o efeito dos 
sombreamentos das telas preta e vermelha foi 
semelhante (Figura 1A e 1C). Macedo et al. (2011) em 
trabalho relacionado com intensidade luminosa no cultivo 
de Dendrobium phalaenopsis (Orchidaceae) verificaram 
que a intensidade de 12.800 luz (durante período de 
quatro meses) e tela com 50% de sombreamento, foram 
as condições favoráveis para o cultivo desta espécie. 
 

 

 
 

Figura 1. Altura (A) e número médio de folhas (A e B, sombrite 
preto 50%)(C e D, cromatinete vermelha) de plantas de C. 
eldorado obtidos com (▲) e sem (◊) aplicação da adubação 
mineral em plantas cultivadas por período de 10 meses após o 
transplantio das mudas. 

 

Conclusões 

Plantas de orquídea Cattleya eldorado em condições de 
cultivo provido com tela cromatinete vermelha e com 
fertilização apresentam maior crescimento em altura. 
____________________ 
FERREIRA, D. F. Sisvar: A Computer Statistical Analysis System. Ciência e 

Agrotecnologia. v. 35, n.6, p.1039-1042, 2011. 
MACEDO, M.C.; ROSA, Y.B.C.J.; SCALON, S. de P.Q.; ROSA JÚNIOR, E.J.; 
VIEIRA, M. do C.; TATARA, M.B. Substratos e intensidades de luz no cultivo 

de orquídea denfal. Horticultura Brasileira, v.29, n.2, 168-173, 2011. 

 
 

(B) (A) 

(D) (C) 
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Introdução 

 O etnoconhecimento é o estudo dos saberes tradicionais 

(Fraxe, 2007), das relações estabelecidas com o meio em 

que vivem e como sobrevivem no ambiente. Neste 

contexto, este trabalho desenvolvido na comunidade 

ribeirinha Sacaí, município de Caracaraí, Roraima, propôs 

investigar, por meio de mapas mentais, os saberes das 

crianças ribeirinhas do baixo rio Branco em relação as 

etnoespécies de peixes que comumente são vistos e 

utilizados por eles. De maneira específica objetivou-se 

verificar quais e com que frequência as etnoespécies de 

peixes foram citadas pelas crianças e se tais etnoespécies 

correspondem com o valor de uso dado aos peixes da 

região por pescadores da mesma comunidade. 

Material e Métodos 

 O estudo foi realizado na comunidade ribeirinha Sacaí, 

localizada as margens do rio Branco (S 00° 44.758‟; W 

061° 51.855‟). Conforme Lopes (2013) a comunidade 

possui aproximadamente 63 famílias e é caracterizada 

pela prática da pesca artesanal e de extrativismo do açaí 

como principais fontes de renda. A mão-de-obra 

empregada nas atividades é familiar. 

A construção dos mapas mentais foi feita com a 

participação de 32 crianças, sendo 19 meninos e 13 

meninas. No qual, foram registradas 17 espécies de 

peixes. 

Para a coleta de dados foram utilizados mapas mentais, 

que para Oliveira (2006), servem de representações 

simbólicas da realidade percebida do meio espacial, que 

tem por função deixar esclarecido os pensamentos e 

atitudes, assim como a percepção do meio ambiente e a 

relação da ação do ser humano. 

Assim para a análise de dados foram utilizados os mapas 

mentais com imagens de peixes elaborados pelas crianças 

ribeirinhas de Sacaí. A frequência de etnoespécies 

mencionadas nos desenhos foi calculada e comparada 

com os dados de Lopes (2013), a qual calculou o valor e 

as categorias de uso dos peixes da região para a 

comunidade de Sacaí. 

Resultados e Discussão 

Notou-se que o tambaqui, a piranha, o cará e o peixe-

espada, foram espécies citadas pelas crianças e que não 

apresentam elevado valor de uso para a comunidade, 

muito embora, somente o peixe-espada e o tambaqui não 

tenham sido citados pelos pescadores no estudo de Lopes 

(2013). Por outro lado, notou-se que o Tucunaré, peixe 

com maior valor de uso para os pescadores de Sacaí 

(LOPES, 2013) apareceu entre as etnoespécies mais 

frequentes nos desenhos das crianças, confirmando a 

importância dessa etnoespécie para as famílias de Sacaí.  

 Tabela 1: Tabela representativa das principais espécies 

citadas pelas crianças ribeirinhas comparadas com o seu 

valor de uso na alimentação e comercio, conforme dados 

do trabalho de Lopes (2013). 

Peixes 
Nº de 

ocorrên-
cias 

Valor de uso 
Alimentação 

Valor de uso 
Comércio 

Pacu 17 0,55 0,27 

Tucuaré 13 0,91 0,91 

Pirarucú 11 0,18 0,36 

Piau 10 0,45 0,45 

Tambaqui 7 0,00 0,00 

Piranha 6 0,00 0,00 

Aruanã 6 0,55 0,64 

Cará 3 0,00 0,00 

Matrinxã 3 0,27 0,09 

Peixe-espada 2 0,00 0,00 

Mamuri 2 0,55 0,45 

Conclusões 

 Com base nos resultados preliminares apresentados, o 

conhecimento das crianças ribeirinhas do baixo rio Branco 

em relação ao recurso pesqueiro pôde ser notado 

mediante a diversidade de espécies citadas por elas nos 

mapas mentais. Isso pode ser explicado mediante a 

participação das crianças ribeirinhas nas atividades do 

cotidiano de suas famílias, que tem como principal fonte 

de subsistência a atividade pesqueira.  
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Introdução 

O gênero Galactia pertence a família Leguminosae, 

subfamília Papilionoideae, tribo phaseolae. O gênero tem 

distribuição pantropical com 55-60 espécies, destas 

aproximadamente 30 ocorrem no Brasil preferencialmente 

em áreas abertas, sendo muito comuns em savanas 

raramente  em áreas  florestais (Ceolin, 2011).  

As espécies do gênero são ervas e subarbustos 

prostrados, decumbentes, volúveis a eretos. Folhas 

digitado-trifoliadas, pinado-trifoliadas ou unifoliadas, 

pecioladas ou sésseis, estípulas e estipelas geralmente 

presentes. Brácteas e bractéolas pequenas. Cálice 4-

laciniado, campanulado, pubescente. Corola violácea, 

azulada, púrpura a rosada e fruto legume típico. 

O objetivo deste trabalho é realizar o levantamento de 

espécies de Galactia em Roraima, fornecer informações 

sobre sua morfologia, distribuição geográfica e ambientes 

preferenciais no estado de Roraima. 
   

Material e Métodos 

 
Foram realizadas coletas em diversas regiões do estado 

de Roraima, principalmente nas áreas de savanas, onde 

há maior concentração de espécies herbáceas. Além 

destas coletas, foram analisados materiais provenientes 

de herbários da Amazônia.  

Para a caracterização morfológica e elaboração das 

chaves de identificação dos táxons foram escolhidas 

principalmente as estruturas mais evidentes. As 

descrições das espécies foram feitas através da análise 

macromorfológica e complementadas com dados de 

etiquetas das exsicatas e observações a campo. As 

medidas das estruturas adultas tomaram-se nas partes de 

maior comprimento e/ou largura, sendo citados os valores 

extremos das medidas encontradas. As descrições dos 

táxons foram elaboradas com base na variação 

morfológica dos espécimes coletados em Roraima, 

complementados pelas informações de fichas de coletas. 

Resultados e Discussão 

Com este estudo foram encontradas duas espécies de 

Galactia em Roraima, das quais uma constitui-se como 

uma nova ocorrência para a flora do estado: G.striata. A 

espécie G.jussiaena teve sua ocorrência confirmada no 

Estado. 

Uma das características que mais auxiliou a distinção 

entre as espécies foi o tipo de hábito. Enquanto G.striata é 

uma herbácea volúvel, G.jussiaena é um subarbusto ereto. 

As espécies de Galactia ocorrentes em Roraima 

apresentam, em geral, ampla distribuição pelo Brasil.  

No estado, as espécies de Galactia ocorrem 

predominantemente em áreas de savana. A espécie 

G.striata apresenta sua distribuição principalmente em 

áreas de savana, podendo também ser encontrada em 

áreas florestais, na região central do estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Este estudo é uma importante contribuição para o 
conhecimento da flora de Roraima, cuja flora é 
extremamente pouco conhecida. Desta  forma, estudos 
desta natureza são muito importantes para ampliar 
estudos taxonômicos para os demais gêneros de 
Leguminosae, que é uma das mais importantes famílias 
botânicas no Estado. 
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Galactia jussiaena é a 
espécie mais frequente 
nas savanas de 
Roraima. Esta espécie 
apresenta flores lilases e 
porte subarbustivo. 
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Introdução 

Apesar do interesse que possa despertar e da variedade 
de temas que envolvem a disciplina de ciências, existem 
inúmeras dificuldades na sua aprendizagem e estas estão 
geralmente relacionadas à maneira com que os conteúdos 
são trabalhados com os estudantes. Diante disso, a 
utilização de metodologias inovadoras e criativas são 
propostas que visam facilitar o processo de ensino-
aprendizagem. A pesquisa tem como aporte teórico a 
Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por David 
Ausubel e com intuito de avaliar o processo de 
aprendizagem, utilizou-se uma técnica avaliativa por meio 
de conversas de aprendizagem a partir das categorias 
descritas por Allen (2002). Estas consistem em cinco 
claramente distintas, são elas: Conversa Perceptiva; 
Conversa Conectiva; Conversa Estratégica; Conversa 
Afetiva; Conversa Conceitual. Com base nisso, a pesquisa 
teve como objetivo identificar os tipos de conversas que o 
jogo “Desvendando os Caminhos da Botânica” desperta 
nos alunos, verificando dessa forma a influência que o 
material tem em sala de aula na Educação Básica. 

Material e Métodos 

O presente estudo foi realizado a partir de uma pesquisa 

com abordagem qualitativa do problema, podendo ser 

classificada segundo a sua finalidade como uma pesquisa 

de desenvolvimento quasi-experimental. O estudo foi 

realizado com estudantes do 7º ano do ensino 

fundamental (segundo segmento) de uma escola da rede 

privada de ensino do município de Boa Vista – RR. Com 

base nos conhecimentos prévios dos estudantes, foi 

elaborado o jogo como ferramenta didático-pedagógica, 

com o enfoque em uma perspectiva evolutiva das plantas 

e, em seguida, o jogo foi aplicado com uma única turma. 

Para que a análise das conversas de aprendizagem fosse 

possível, no momento em que os estudantes fizeram o uso 

do jogo foi realizada uma observação e descrição, com 

base no comportamento apresentado pelos mesmos, bem 

como foram utilizados gravadores que permitiram, 

posteriormente, a análise das conversas estimuladas pelo 

jogo. As conversas realizadas pelos estudantes foram 

transcritas e categorizadas com o auxílio software QSR 

NVivo 7.  

Resultados e Discussão 

Durante a aplicação do jogo foi observada a ocorrência de 

todas as conversas de aprendizagem categorizadas por 

Allen (2002). Dentre elas, as conversas conceituais, 

conectivas, estratégicas e perceptivas assumiram 

porcentagem bastante aproximadas (Figura 1). As 

conversas estratégicas estão associadas a dúvidas, 

questionamentos ou elaboração de técnicas associadas 

geralmente às regras do jogo para alcançar um resultado  

 

positivo (MONACO et al., 2006). Já as conversas 

perceptivas surgem quando o indivíduo apresenta 

percepções e quando questionado.  

 

As conversas estratégicas foram estimuladas a todo o 

momento devido ao fato de o jogo apresentar regras 

bastante específicas, isto estimulava aos alunos a 

elaborarem técnicas a estratégias para avançarem às 

próximas fases. Os indivíduos e principalmente as 

crianças tendem a fazer representações em seu cognitivo 

referente a alguma informação, neste sentido estão 

associadas as conversas conectivas. Seguindo-se na 

análise das conversas de aprendizagem estimuladas pelo 

jogo, percebe-se que o mesmo foi capaz de motivar 

diferentes tipos de conversas conceituais onde os 

estudantes explicitavam conceitos, por vezes complexos, 

por vezes simples.  

Conclusões 

Após a aplicação do jogo, verificou-se que o material 

estimula todos os tipos de conversas. Por meio desta 

análise foi possível identificar de que maneira a 

identificação das conversas dos estudantes facilita o 

processo de ensino aprendizagem, auxiliando o professor 

na percepção dos estímulos que o material utilizado 

apresenta diante dos estudantes. 

____________________ 
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Palavras Chave: Serviço Social; Processos de Trabalho; Política de Saúde. 

Introdução 

Este trabalho tem o propósito de expor o processo de 
trabalho do Assistente Social na área da Saúde, mais 
especificamente no Hospital Geral de Roraima-HGR.  
Considera-se o processo de trabalho de acordo com 
Marilda Iamamoto, para a qual o objeto de trabalho do 
Serviço Social é a “Questão Social” e suas múltiplas 
expressões. A seguir, expõe-se os resultados da pesquisa, 
abordando o material e os métodos utilizados para a 
realização do trabalho, a Política de Saúde, os Parâmetros 
para atuação do assistente social na área da saúde, os 
resultados da entrevista e considerações finais. 

 

Material e Métodos 

Este trabalho resultou de pesquisa bibliográfica e empírica 
sobre o processo de trabalho do assistente social na 
saúde. A pesquisa de campo se deu a partir de uma 
entrevista técnica social, realizada com uma assistente 
social do HGR, no dia 28 de maio de 2014 pelas 
acadêmicas do curso de Serviço Social do 5º semestre. 
Através da entrevista foi possível ouvir o relatado das 
experiências e dificuldades do assistente social na política 
de saúde. As principais questões do roteiro da entrevista 
abordaram: as políticas sociais determinantes para o 
desenvolvimento do processo de trabalho; os elementos 
do processo de trabalho do assistente social; as 
expressões da questão social com as quais trabalha; os 
meios de trabalho; os instrumentos de trabalho; os sujeitos 
que compõem a realidade do trabalho do assistente social 
no HGR; as atividades realizadas pelo assistente social na 
área da saúde; e os resultados da realização do processo 
de trabalho do serviço social no HGR.  

 

Resultados e Discussão 

A Política Social de Saúde é a ação do Estado, enquanto 
resposta social, diante dos problemas de saúde e seus 
determinantes, bem como em relação à produção, 
distribuição e regulação de bens, serviços e ambientes 
que afetam a saúde dos indivíduos e da coletividade.  
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em 1988 pela 
Constituição Federal Brasileira que abrange desde o 
simples atendimento ambulatorial até o transplante de 
órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito 
para a população do país. Entre os princípios deste 
Sistema, definidos no artigo 7º da Lei nº 8.080/1990, estão 
a preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integralidade física e moral, igualdade de assistência à 
saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie, e direito à informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde. 
Na área da saúde deve-se compreender os aspectos 
sociais, econômicos e culturais que sempre interferem no 
processo saúde/doença e cabe ao Serviço Social a busca 
de ações estratégicas para reforçar o direito social à 
saúde. Nessa área o assistente social desenvolve seu 
trabalho em equipe multidisciplinar, e dispõe de ângulos 
particulares de observação na interpretação das condições 

de saúde do usuário e uma competência também distinta 
para o encaminhamento das ações, que o diferencia do 
médico, do enfermeiro, do nutricionista e dos demais 
trabalhadores que atuam na saúde. 
O trabalho do assistente social na equipe de saúde visa a 
defesa do direito à saúde e o enfrentamento à violência 
contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos, gays, 
lésbicas, homossexuais, transexuais e pessoas com 
deficiências. Nestas situações, a responsabilidade pela 
notificação é função de toda a equipe. Mas cabe ao 
profissional de Serviço Social fazer uma abordagem 
socioeducativa com a família, socializar as informações 
em relação aos recursos e viabilizar os encaminhamentos 
necessários. 
Considerando que o Hospital Geral de Roraima -HGR é 
uma porta de entrada na área da Saúde no Estado, que 
atende demandas diferenciadas, o assistente social faz 
parte da equipe de saúde desse Hospital, desenvolvendo 
as seguintes atividades: atendimento individual, visita ao 
leito, orientação aos pacientes, escuta qualificada, estudo 
de caso, encaminhamento da vítima (no caso de violência, 
ameaça), levantamento do perfil socioeconômico no caso 
de idosos em situação de vulnerabilidade e sem referência 
familiar. 
Conforme a assistente social entrevistada o processo de 
trabalho no HGR avançou significativamente, mas ainda 
há muito a realizar, pois as demandas no hospital são 
crescentes. No HGR o Assistente Social acompanha a 
evolução do paciente, através da consulta social para dar 
encaminhamento às situações detectadas, esperando 
contar com o apoio da equipe multidisciplinar. Nessa 
perspectiva, o Assistente Social no ambiente hospitalar, 
trabalha na inter-relação com os pacientes internados e 
sua família, pois quando em contato com os familiares, o 
profissional toma conhecimento das suas inquietações e 
receios em relação à saúde do paciente, assim o 
profissional busca mediar a relação paciente e família, no 
sentido de amenizar as tensões causadas pela doença e 
todo o processo de hospitalização. 

 

Conclusões 

Observamos a necessidade da atuação do Serviço Social 
no âmbito Hospitalar. A cada dia que passa a prática 
profissional dos Assistentes Sociais se torna cada vez 
mais necessária para a promoção e atenção à saúde. Sua 
intervenção é fundamental diante da concepção de que a 
saúde é um direito universal.  
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Introdução 

A Assistência Social é uma política pública, direito do 

cidadão que dela necessitar e um dever do Estado. É uma 

política social que integra a seguridade social brasileira, de 

caráter não contributivo. Por meio das ações da 

Assistência Social é possível garantir o acesso a recursos 

mínimos e provimento de condições para atender 

contingências sociais e promover a universalização dos 

direitos sociais. 

O CRAS é uma Unidade Pública Estatal, que efetiva a 

referência e contra referência básica do usuário na rede 

sócio assistencial, inclusive para os serviços das demais 

políticas. É “porta de entrada” dos usuários à rede de 

Proteção Social Básica do SUAS. 

O Assistente Social está inserido no campo sócio 

assistencial de uma forma bastante significativa, uma vez 

que ele é participe de formulação, planejamento e 

implantação de políticas públicas assistenciais.  

Assim, considerando a importância da política de 

Assistência Social e a necessidade de conhecer o 

processo de trabalho do assistente social na mesma, 

realizamos uma pesquisa que resultou na elaboração 

deste trabalho.  

Material e Métodos 

Os dados preliminares sobre o processo de trabalho do 

assistente social na Política de Assistência Social (PNAS) 

foram obtidos através de pesquisa bibliográfica, 

observação de campo e entrevista com a Assistente Social 

que trabalha no CRAS Centenário, localizado no município 

de Boa Vista no dia 30 de maio de 2014, às 14h. A 

pesquisa realizada possibilitou o conhecimento preliminar 

sobre a PNAS e o trabalho do Assistente Social no CRAS, 

mas é importante dar continuidade nesta pesquisa 

considerando a necessidade de aprofundar o 

conhecimento sobre essa temática.  

Resultados e Discussão 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS), compõe 

junto com a Política de Previdência e de Saúde o tripé da 

Seguridade Social no Brasil. Essa política foi 

regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) de 1993 e organiza-se por tipos de proteção 

social, que são: a Proteção Social Básica e a Proteção 

Social Especial (de média e de alta complexidade). O 

Sistema Único da Assistência Social (SUAS), é o sistema 

público de gestão da PNAS, e organiza essa política de 

forma descentralizada no país. 

Conforme a LOAS (1993) a Proteção Social Básica 

compõe um “conjunto de serviços, programas, projetos e 

benefícios da assistência social que visa a prevenir 

situações de vulnerabilidade e risco social por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários”. Já a 

Proteção Social Especial se organiza por um “conjunto de 

serviços, programas e projetos que tem por objetivo 

contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e 

comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das 

potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e 

indivíduos para o enfrentamento das situações de violação 

de direitos”.  

No âmbito da Proteção Social Básica existe o Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS), que é um 

equipamento sócio assistencial de proteção social com o 

objetivo é prevenir e combater a violação de direitos, 

ofertando ações especializadas com equipe 

multiprofissional de orientação, proteção, 

acompanhamento psicossocial e jurídico. A equipe 

multiprofissional trabalha o fortalecimento dos vínculos 

familiares e faz atendimentos a idosos, portadores de 

necessidades especiais, mulheres, crianças e 

adolescentes. 

No âmbito do CRAS, o Assistente Social compõe a equipe 

básica, cuja função é desenvolver ações sociais para o 

fortalecimento dos vínculos e combate a violação de 

direitos. Entre outras funções na equipe, cabe ao 

assistente social do CRAS: 1) inserir as famílias das 

crianças e adolescentes em programas de geração de 

trabalho e renda, como também, cursos de formação e 

qualificação profissional; 2) articular com o Sistema de 

Garantia de Direitos - SGD, tendo em vista a eficácia do 

atendimento nos encaminhamentos realizados; 3) 

sensibilizar a comunidade em relação à gravidade da 

violação de direitos; 4) apoiar ou promover ações de 

mobilização no combate a situações de violação de 

direitos.  

Conclusões 

O estudo possibilitou uma maior aproximação com as 

tensões e contradições que se colocam no fazer 

profissional no espaço do CRAS, no sentido da 

consolidação da política de assistência social na 

perspectiva do direito. É incontestável o avanço intelectual 

do debate acerca da política no contexto brasileiro. Como 

resposta a essa gama de complexidade a Política de 

Assistência Social introduziu no âmbito do SUAS a 

Proteção Social Básica e Especial. O processo de trabalho 

do assistente social inserido na Proteção Social Básica 

tem como objetivo a prevenção de situações de risco por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições 

e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
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Introdução 

O presente resumo é resultado de pesquisa realizada na 
disciplina Processos de Trabalho em Serviço Social. Seu 
objetivo é demonstrar o processo de trabalho do 
Assistente Social na Política de Regularização Fundiária 
no Instituto de Terras de Roraima (ITERAIMA), no âmbito 
do Programa Roraima Legal. Cabe destacar que o Serviço 
Social é uma importante profissão regulamentada pela lei 
Federal nº 8.662/93. Essa Lei caracteriza o assistente 
social como um trabalhador especializado, que exerce sua 
profissão numa relação contratual de assalariado, nas 
mais diversas áreas de intervenção. A profissão é 
reconhecida como um tipo de especialização do trabalho, 
inscrita na divisão social e técnica do trabalho.  

Material e Métodos 

Com o objetivo de conhecer a Política de Regularização 
Fundiária e demonstrar o processo de trabalho do 
assistente social do Instituto de Terras de Roraima 
(ITERAIMA) na execução dessa política, foi realizada 
pesquisa bibliográfica e documental, em material 
impresso e arquivos da internet, nos sites oficiais do 
Governo Federal e Estadual; e pesquisa de campo no 
ITERAIMA. Para a pesquisa de campo utilizou-se um 
roteiro de entrevista, aplicado com a assistente social, 
após anuência do ITERAIMA. No decorrer da entrevista 
outras questões surgiram e complementaram os dados 
obtidos. A visita institucional e entrevista possibilitou à 
equipe conhecer o local de trabalho do assistente social e 
os meios de trabalho que dificultam ou facilitam o trabalho. 
Foi possível entender e complementar os dados da 
pesquisa bibliográfica e documental sobre o campo de 
atuação, pois possibilitou a apropriação crítica da realidade 
da política e do trabalho profissional. Após o levantamento 
de dados analisou-se e sistematizou-se os resultados. 

Resultados e Discussão 

Para analisar o processo de trabalho dos assistentes 
sociais na política de regularização fundiária é preciso 
compreender a realidade agrária brasileira, como espaço 
de luta dos trabalhadores rurais frente ao avanço do 
capitalismo no campo. É neste processo que se objetiva a 
política pública de reforma agrária, como alternativa para o 
enfrentamento dos conflitos rurais. No entendimento de 
Martins (1991) e Stedile (1997) a reforma agrária é um 
processo definido pela correlação de forças do movimento 
sócio histórico brasileiro. 
Conforme Araújo (2006) a conquista da terra para os 
trabalhadores rurais via reforma agrária materializada na 
constituição dos assentamentos rurais representa a 
continuidade da luta pela permanência do assentado no 
campo através da luta por infraestrutura, pelo acesso ao 
mercado, por uma política agrícola e pelo acesso às 
políticas sociais, como saúde e educação.  
No Estado de Roraima a Política de Regularização 
Fundiária é executada pelo Instituto de Terras de Roraima 
(ITERAIMA), em parceria com o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, através do Programa Roraima 

Legal. Nesse contexto o profissional de serviço social atua 
no enfrentamento das expressões da questão social no 
campo, atendendo as necessidades de inúmeros 
trabalhadores rurais, que vivenciam no seu cotidiano, a 
pobreza, a miséria, o desemprego estrutural, à 
informalidade do mercado, moradia precária, o não acesso 
à saúde e educação de qualidade, a expulsão do campo, a 
urbanização descontrolada entre outros.  
A assistente social do referido instituto, possibilita a 
inclusão dos sujeitos do campo nas políticas públicas para 
fins de garantia do direito e capacitação dos beneficiários 
da regularização fundiária, entre essas políticas destaca-
se: Crédito Rural Pronaf (Programa Nacional de 
Desenvolvimento da Agricultura Familiar), Programa de 
Documentação da Trabalhadora Rural, Benefício de 
Prestação Continuada (BPC); Acesso à Energia Elétrica – 
Luz Para Todos; etc.  
Para articular a efetivação da regularização fundiária e 
demais políticas o Assistente Social trabalha com uma 
equipe multiprofissional na mobilização, cadastramento, 
levantamento sócio-econômico, análise de cadastros, 
orientação às famílias e vistorias. Na fase final do trabalho, 
o profissional é responsável pela formulação, 
planejamento, aplicação, monitoramento e sistematização 
de pesquisa com um percentual de agricultores familiares. 
O profissional promove ainda a articulação com diversos 
órgãos municipais, estaduais e federais, como: prefeituras, 
Sindicato Rural, Casas do Produtor Rural (CPR) e Agência 
de Defesa Agropecuária (ADERR) entre outros. 

Conclusões 

Na Política de Regularização Fundiária o assistente social 

se insere consciente de que, apesar de ser reconhecido 

como um profissional liberal, este “não detém todos os 

meios necessários para a efetivação de seu trabalho [...]. 

Ou seja, o seu trabalho depende de recursos previstos nos 

programas e projetos da instituição que o requisita e o 

contrata [...]” (IAMAMOTO, 1998, p. 63).  

Considera-se que o assistente social no seu processo de 

trabalho está vinculado ao compromisso ético-político da 

profissão, com base no princípio da emancipação e 

efetivação dos direitos sociais, visto que se insere no 

contexto das lutas sociais e ampliação e consolidação da 

cidadania. Nessa perspectiva, ele é um agente direto na 

proposição da titulação de propriedade de diversas 

famílias de trabalhadores que vivem na área rural no 

estado de Roraima. 
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Introdução 

Este resumo é resultado de trabalho de pesquisa realizado 
na disciplina Processos de Trabalho em Serviço Social. 
Seu objetivo é demonstrar o processo de trabalho do 
Assistente Social no Ministério Público do Estado de 
Roraima. De acordo com a Constituição Federal de 1988, 
no caput do artigo 127, o Ministério Público (MP) tem a 
função de Defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. Um dos princípios fundamentais contido no 
Código de Ética Profissional do Assistente Social e que 
norteia a atuação e o fazer profissional é a defesa 
intransigente dos direitos humanos. Ou seja, o Ministério 
Público e a profissão de Serviço Social visam um projeto 
de sociedade mais justa e igualitária. 

Material e Métodos 

Com o objetivo de conhecer os processos de trabalho do 
Serviço Social na área sócio jurídica efetivou-se uma 
pesquisa bibliográfica em artigos científicos e na internet; e 
pesquisa de campo no Ministério Público do Estado de 
Roraima. A pesquisa de campo aconteceu a partir de 
agendamento de visita institucional no Ministério Público e 
realização de entrevista com a assistente social, utilizando-
se um roteiro de entrevista previamente elaborado com o 
orientador. A reflexão, análise e sistematização dos dados 
obtidos se deu através reuniões entre os membros da 
equipe de pesquisa e com estes e o orientador para 
esclarecimentos de dúvidas. Os resultados foram 
sistematizados num resumo e apresentados em forma de 
pôster para socialização das informações.  

Resultados e Discussão 

O assistente social é um profissional que trabalha com 
políticas públicas, de corte público ou privado, para 
garantir que os direitos sociais sejam efetivados. Na área 
sócio jurídica este profissional desempenha trabalho 
especializado, que atua com as manifestações da questão 
social, em sua interseção com o Direito e a Justiça na 
sociedade (CHUAIRI; 2001). Entre os espaços sócio 
ocupacionais que compõe este campo de atuação pode-se 
destacar: a Justiça Estadual e Federal; os Ministérios 
Públicos; as Defensorias Públicas; os escritórios modelos 
que prestam assessoria sócio jurídica das Universidades; 
na execução de medidas socioeducativas; na execução de 
penas alternativas; no sistema penitenciário; nas 
organizações não-governamentais; etc.  
No Ministério Público o assistente social estabelece papel 
de mediador entre os usuários e as instituições 
responsáveis pela execução das políticas públicas. Assim, 
como o Ministério Público é um órgão responsável pela 
defesa dos direitos, as demandas que chegam ao 
assistente social são variadas e se relacionam aos 
distintos direitos sociais.  
No Ministério Público de Roraima o assistente social é um 
profissional efetivo, que adentrou na instituição através de 
concurso público ocorrido no ano de 1996. Desde então 
não houve mais nenhum concurso para a inserção de 
outros profissionais da área. Embora haja necessidade. 

Este profissional atua como mediador e garantidor dos 
direitos dos usuários que demandam os serviços do 
Ministério Público. Neste sentido, não responde as 
demandas de garantia de um direito específico, mas todas 
as solicitações que chegam ao órgão, sobretudo nas áreas 
de saúde, educação, idoso, criança e adolescente. 
O processo de trabalho se dá através de reuniões 
mediadoras, a partir das quais a equipe interdisciplinar 
elabora e se manifesta através de pareceres técnicos que 
possibilitam aos promotores a tomada de decisão a 
respeito dos diferentes casos que chegam ao MP. Silva 
(2000) pontua que, quando o assistente social é acionado 
para elaborar um parecer social, a demanda que lhe é 
apresentada se situa em torno da produção de 
conhecimentos acerca da vida de sujeitos sociais para 
subsidiar as decisões de outrem. 
A relação do assistente social com o usuário acontece 
através de elaboração de termo de declaração especifica 
que é direcionado ao promotor da Vara Especializada, 
como: educação, adolescência, idoso, etc. Após o tramite 
necessário, o assunto em questão é avaliado e analisado 
pelo Promotor de Justiça responsável, o qual possui 
autonomia para tomar as medidas cabíveis referentes a 
cada caso. Se houver necessidade de contatar a equipe 
técnica para obter informações necessárias à tomada de 
decisões, o Promotor encaminha oficio solicitando uma 
reunião. 

Conclusões 

Durante a pesquisa realizada no Ministério Público 

observou-se que a profissional dispõe de todo o 

instrumental técnico-operativo para desenvolver o seu 

fazer profissional em relação às demandas. A atuação do 

profissional é desenvolvida de forma a subsidiar uma 

tomada de decisão do promotor, assim como os demais 

profissionais atuantes na equipe técnica do MP. Exige-se 

do assistente social um posicionamento técnico por meio 

de estudos, perícias e relatórios, que colaboram na 

tomada de decisão de Promotores de Justiça em 

procedimentos extrajudiciais e judiciais que são de suma 

importância para garantir os direitos sociais, sobretudo das 

minorias que sofrem historicamente as expressões da 

questão social, materializadas pela violência, pobreza, 

exclusão social, desemprego, etc. Assim, evidenciou-se 

que a atuação da profissional de Serviço Social é pautada 

nos princípios do Código de Ética Profissional, pois prima 

pela emancipação e efetivação dos direitos sociais e 

consolidação da cidadania. 
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Introdução 

Este trabalho tem o objetivo de demostrar o processo de 
trabalho do Assistente Social no Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto de Roraima (MTST), destacando 
os meios e instrumentos utilizados na execução de seu 
trabalho.  
O MTST é um movimento que organiza trabalhadores 
urbanos a partir do local em que vivem: os bairros 
periféricos. É um movimento de trabalhadores sem-teto 
que luta por moradia e por uma Reforma Urbana popular e 
classista. Mas o MTST não é um movimento só de 
moradia. Luta por moradia, mas entende que esta ação é 
parte de uma luta maior por condições dignas de vida. 
A necessidade de que os trabalhadores se organizem nos 
territórios periféricos a partir de reivindicações comuns, 
criou identidades coletivas dos trabalhadores. Esse tipo de 
organização é importante já que a organização sindical no 
espaço de trabalho, tem tido enormes dificuldades em 
organizar um segmento crescente de trabalhadores 
(desempregados, temporários, terceirizados, etc.). 
As transformações ocorridas no processo produtivo do 
capital tornam as relações trabalhistas mais complexas e 
diversificadas. Isso impulsionou a criação um espaço em 
que milhões de trabalhadores no Brasil se organizam e 
lutam por seu território. É aí que o MTST se localiza como 
um “movimento territorial dos trabalhadores”. 

Material e Métodos 

Com o objetivo de conhecer os processos de trabalho do 
Serviço Social nos movimentos sociais da classe 
trabalhadora, realizamos uma pesquisa com a assistente 
social que atua no MTST de Roraima. Inicialmente fizemos 
pesquisa bibliográfica e leitura sobre o tema. Além disso 
realizamos pesquisa de campo na sede do MTST de 
Roraima, com aplicação de questionário, com perguntas 
abertas elaboradas em conjunto com a orientadora da 
disciplina de Processos de Trabalho em Serviço Social. 
Após pesquisa bibliográfica e aplicação de questionário 
sobre o trabalho do assistente social a equipe se reuniu 
para refletir e discutir sobre a sistematização e 
apresentação do trabalho.  

Resultados e Discussão 

É no bojo do processo de democratização da sociedade 
brasileira nos anos 1980 que a categoria profissional de 
assistentes sociais, em especial a acadêmica, se aproxima 
dos movimentos sociais, intervindo diretamente junto aos 
mesmos. Esse momento demarca um processo de ruptura 
da profissão com o pensamento conservador no serviço 
social. 
Desde então, é possível identificar profissionais de serviço 
social inseridos nos espaços de luta dos trabalhadores, 
seja a partir do trabalho profissional nas “instituições 
estatais, empresas privadas e movimentos sociais”, seja a 
partir da participação política. O fato é que muitos 
profissionais são orientados por um compromisso com os 

setores populares, conforme preconiza o projeto ético 
político profissional (SILVA, 2002, p.173).  
A partir da pesquisa com o MTST de Roraima, observou-
se os processos de trabalho do assistente social em 
organizações da classe trabalhadora que lutam pela 
reforma urbana na cidade de Boa Vista-RR e constatou-se 
concretamente esse vínculo profissional com a 
organização política da classe trabalhadora, através de 
movimentos sociais.  
A assistente social do MTST de Roraima atua orientando 
as famílias que necessitam de uma moradia digna. Nesse 
processo opera com a organização dessas famílias e com 
o Projeto de Habitação, desenvolvendo o trabalho técnico 
social (PTTS) e incluindo famílias nas políticas sociais 
como o Programa Minha Casa Minha Vida. No trabalho 
técnico social o assistente social realiza estudo 
socioeconômico que avalia a necessidade de cada família 
do MTST. O profissional executa projetos, coordena e 
avalia as políticas sociais relacionadas à questão da 
moradia a partir de parceria com organismos que 
executam essas políticas.  
Para executar seu trabalho o assistente social utiliza-se de 
instrumentais técnico-operativos como: entrevistas, visitas, 
estudo de caso, planejamento e o trabalho técnico.  

Conclusões 

Embora a luta do MTST não aconteça diretamente no 
processo de enfrentamento aos meios de produção, faz 
parte da luta operária na medida que organiza a classe 
trabalhadora em torno de alternativas ao poder estatal e 
defende interesses proletários como: habitação, saúde, 
educação e alimentação. 
Por isso, conclui-se que a luta do MTST se enquadra 
dentro das estratégias desenvolvidas pela classe 
trabalhadora para enfrentar a burguesia na atual fase 
denominada neoliberalismo.   
Considerando que o ponto principal desta pesquisa é 
compreender os processos de trabalho da assistente 
social neste movimento social (MTST), entende-se que a 
assistente social trabalha no processo de organização 
social das famílias na perspectiva de que seus direitos 
sejam garantidos. 
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Introdução 

O acesso à tecnologia é de suma importância nos dias 
atuais para os trabalhadores organizados em associações 
e cooperativas do interior do Estado de Roraima que 
possuem diversas dificuldades para operacionalizar sua 
produção e manter as rotinas gerenciais e administrativas 
em dia. O projeto Edu3s, em parceria com a Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas Populares e 
Empreendimentos Solidários – ITCPES, percebeu a 
necessidade de promover o acesso à inclusão digital, 
visando familiarizar estas pessoas para que no futuro 
sejam mais comprometidas com o desenvolvimento social, 
sustentável e solidário. 
Este trabalho ratifica a necessidade da consolidação 
dessas ações por meio do software livre, de forma a 
avaliar o processo pós-curso referente ao manuseio do 
computador, bem como estabelecer uma relação com 
suas necessidades e realidades para melhoria da renda e 
qualidade de vida através da Economia Solidária. 

Material e Métodos 

Esta pesquisa centrou-se apenas na oficina Iniciação a 
Inclusão Digital e Software Livre, ministrada pelo prof. 
Anderson Paiva, participante da equipe de formação do 
projeto e a metodologia desenvolvida consistiu no 
levantamento e análise dos conteúdos, referencial teórico, 
acompanhamento da oficina e aplicação de questionários 
com o instrutor e participantes.  
Para sua realização foi utilizado um laboratório de 
informática com 20 computadores, do Pólo de Rorainópolis 
da Universidade Virtual de Roraima (UNIVIRR), onde se 
fizeram presentes 37 alunos os quais foram organizados 
em duplas e, posteriormente em equipes. Foram 
discutidos os conteúdos sobre o papel do software livre, os 
conceitos básicos de informática e a criação da internet, 
seguido da explanação sobre algumas questões inerentes 
a sua aplicação na Economia Solidária. Neste ponto, 
foram feitas algumas relações entre as redes 
computacionais e as redes solidárias com o objetivos de 
provocar a reflexão do grupo sobre os conteúdos já 
trabalhados nas demais oficinas do projeto. 

Resultados e Discussão 

Com o objetivo de instruir os participantes do projeto 
EDU3S, dentre eles estudantes e trabalhadores da 
agricultura familiar, realizou-se a oficina de Inclusão digital 
e Software Livre. Para tanto, foram abordados temas 
como a utilização das principais ferramentas do pacote de 
softwares BrOffice para produção, edição e formatação de 
documentos, imagens e planilhas, favorecendo assim a 
melhoria das práticas e serviços prestados na gestão dos 
empreendimentos econômicos solidários do município de 
Rorainópolis-RR.  
Fazendo uma análise sobre a inclusão digital no campo da 
Economia Solidária, ela mostra-se fundamental no 
desenvolvimento deste movimento, principalmente por se 
entender que a partir dela é possível um avanço 

tecnológico, garantindo a sustentabilidade aos bens e 
serviços produzidos pelos participantes. 
Os 37 participantes da oficina tinham idade entre 17 e 58 
anos e foram avaliados quanto as características: sexo, 
escolaridade, beneficiamento em políticas públicas, 
principal fonte de renda, tipos de associativismo, nível de 
satisfação quanto a oficina ministrada e a metodologia 
utilizada, domínio da inclusão e o seu aprendizado. Na 
avaliação, aberta e coletiva, que foi realizada ao final da 
oficina Iniciação a Inclusão Digital e Software Livre, os 
participantes relataram que os conteúdos foram de grande 
relevância às suas expectativas como sua utilização no 
apoio a suas atividades produtivas e de gerenciamento e 
controle. O maior desafio apontado pelo educador, foi 
incluir digitalmente os participantes diretos devido à grande 
diversidade do público. Para sanar este aspecto há 
necessidade do educador manter-se sempre atualizado e 
em constante processo de qualificação para melhorar a 
prática profissional e colaborar pró-ativamente nas ações 
desenvolvidas pela sociedade civil. 
Para Tauile (2001), é importante que se busque “o 
desenvolvimento e a utilização de novas tecnologias de 
informação (NTI) adequada aos propósitos dos 
participantes destas redes solidárias”.  Assim, fica 
perceptível que o Software livre pode ser um grande aliado 
para esta economia, uma vez que este possui fácil acesso, 
disponibilidade de tutoriais, possibilidade de acessar 
fóruns para sanar dúvidas, comunidades colaborativas 
para produção e difusão de softwares, e código fonte 
aberto, permitindo alterar as configurações de acordo com 
a necessidade do empreendimento, além de possibilitar a 
construção de redes sociais na internet para 
comercialização e divulgação de produtos. 
Nesta perspectiva, a Economia Solidária tem relação 
direta com a concepção de uma outra lógica de produção 
baseada no respeito ao meio ambiente, no consumo 
consciente e na valorização do trabalho humano, valores 
estes que coadunam com a prática da agricultura familiar 
e agroecológica.  

Conclusões 

A experiência coletiva vivida no projeto EDU3S evidencia a 
importância dos agricultores familiares estarem inseridos 
na inclusão digital, por meio da Economia Solidária. 
Fortalecer a base de princípios solidários se mostra 
fundamental para promover sua divulgação nos meios 
mais diversos através de ações, projetos e eventos que 
lhe garantam maior visibilidade para atrair mais pessoas e 
instituições e, deste modo, fortalecê-lo. 
____________________ 
 
TAUILE, J.R., Do socialismo de mercado à economia solidária, 2001. 
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Introdução 

O turismo se caracteriza por ser uma atividade 

essencialmente social, envolvendo basicamente pessoas, 

percorrendo, ao mesmo tempo o setor econômico, 

ambiental, cultural e o político (BENI, 2006; CASTELLS, 

2001). O turismo de base comunitária é uma atividade que 

relaciona a comunidade e o visitante, de uma perspectiva 

intercultural (CORIOLANO, 2006; MALDONADO, 2009). 

Na medida em que todos os membros da localidade 

tenham participação, utilizando os recursos naturais e 

culturais de forma adequada, garantem a conservação 

desses elementos para futuras gerações (IGNARRA, 

2000). Diante disso, o objetivo geral desse estudo consiste 

em analisar a atividade turística de base comunitária para 

a comunidade do Bananal no extremo norte da Amazônia, 

mais precisamente em Pacaraima, estado de Roraima. 

Tendo como objetivos específicos destacamos: identificar 

o potencial turístico de base local para a comunidade do 

Bananal, mensurar os atrativos naturais e culturais da 

comunidade e avaliar quais fatores são limitantes para o 

desenvolvimento do turismo de base comunitária nessa 

comunidade. 

Material e Métodos 

A presente pesquisa se caracteriza por ser exploratória-

descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos, foram 

utilizados a pesquisa bibliográfica, documental e a 

pesquisa de campo. As ferramentas utilizadas para coletar 

os dados da pesquisa foram por meio de uma entrevista 

com a liderança indígena da comunidade e perguntas 

informais com os moradores da localidade.  

Resultados e Discussão 

A partir dos elementos identificados pela pesquisa é 

possível afirmar que a comunidade (há pelo menos cinco 

anos) já desenvolve a atividade turística, trabalha com o 

guiamento nas trilhas, hospedagens e área de camping. O  
lucro obtido com o turismo, é dividido entre as 

necessidades que a comunidade possui, como na compra 

de produtos para a produção da agricultura. Foi observado 

que realmente a comunidade investe seu dinheiro em 

benefício dos moradores. A comunidade também trabalha 

com parcerias, primeiramente com a Igreja Evangélica do 

7° Dia e a escola da comunidade, com cursos de 

treinamento de condutor local com o Departamento de 

Turismo do Estado (DETUR), com o SENAC, cursos 

técnicos para aperfeiçoamento dos conhecimentos 

adquiridos, com o SEBRAE, com o Instituto Federal de 

Roraima (IFRR), e ultimamente com uma empresa de 

turismo receptivo de Boa Vista. Essas parcerias são 

realizadas a partir do esforço do tuxaua da comunidade. A 

comunidade já teve a oportunidade de participar de estudo  

 

sobre o turismo de base comunitária, receberam palestras, 

minicursos e treinamento, mas já faz algum tempo, a 

comunidade gostaria de novas palestras, cursos sobre 

esse assunto. Dessa forma observou-se que a 

comunidade indígena do Bananal, já iniciou a atividade 

turística, utilizando seus recursos naturais para a 

comercialização. Os moradores zelam muito pela limpeza 

e pela conservação dos seus atrativos, pois se preocupam 

muito com os possíveis impactos negativos que o turismo 

causa. Mas a comunidade é bem consciente dos seus 

atos, de modo que todos trabalham em prol do bem estar 

da comunidade em geral. 

Conclusões 

Acredita-se que a atividade turística trouxe muitos 

benefícios para a comunidade, pois ampliou a mão-de-

obra local e a geração de renda e a relação com outras 

culturas, pois a troca de conhecimento entre o visitante e o 

morador é muito importante, como bem sugere Irving e 

Azevedo (2002). Diante das discussões abordadas, 

conclui-se que o Turismo de Base Comunitária favorece o 

intercâmbio cultural, estimulado pela convivência direta e 

cotidiana, facilitando a troca de experiências e o agradável 

relacionamento de hospitalidade entre os visitantes e os 

moradores, conforme propõe a OMT (2002). Neste 

sentido, é preciso uma cooperação e intensa atuação na 

gestão pública quanto a elaboração de ações integradas e 

de manutenção, na qual a comunidade e poder público 

participem do processo de planejamento e de tomada de 

decisões. E que ofereçam a essas comunidades 

programas de formação profissional e políticas de 

incentivo e promoção, oportunizando assim progresso 

econômico, político e social às localidades envolvidas. 
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Introdução 

Este trabalho socializa reflexões a respeito dos resultados 

iniciais de uma investigação de Mestrado em Ensino de 

Ciências com um grupo focal de professores pertencentes 

à área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, e tem por objetivo geral formar um grupo de 

discussão sobre as características inerentes ao 

planejamento de atividades em outros espaços escolares 

como forma de subsidiar modalidades didáticas no ensino 

de ciências, visando à construção de uma aprendizagem 

significativa no ensino de Ciências e áreas 

multidisciplinares.    

Material e Métodos 

A pesquisa realizada apresentou uma abordagem 

qualitativa, a partir de observação participante e grupo 

focal de uma população de 10 professores, identificados 

de P1 a P10, de uma escola pública estadual de ensino de 

nível médio do município de Boa Vista - RR.    

Foram dedicadas 20 horas de formação continuada, que 

foram realizadas ao longo de 03 encontros, no período de 

março a maio de 2014 e que foram desenvolvidos em 

momentos presenciais, correspondentes há 12 horas e 

semipresenciais, com 08 horas de atividades à distância. 

Constituíram propostas ações de debates, discussões e 

realização de atividades como questionários, planos de 

aulas e elaboração de testes diagnósticos, em relação a 

temas pertinentes a prática pedagógica, ao ensino de 

ciências, ao uso de espaços não formais como estratégias 

metodológicas da prática educativa e a Teoria da 

Aprendizagem Significativa como teoria cognitivista de 

aprendizagem. 

Resultados e Discussão 

Na investigação inicial com os professores, a observação 

participante promoveu a compreensão da realidade em 

que estavam inseridos os professores e posteriormente 

permitiu reconhecer algumas características que 

dificilmente são explicitados em entrevistas ou 

questionários.  
As falas demonstram uma fonte rica de informações que 

permitem análises e inferências, ao mesmo tempo, em 

que oferece uma oportunidade de dialogar a reflexividade 

da prática educativa. 

  

“Ensinar no livro é uma coisa, ver na prática é outra” (P3, março, 2014). 

 

Em relação às possíveis dificuldades de utilização dos 

espaços não formais foram apontados nas discussões do 

grupo focal, os entraves sintetizados no quadro 01 abaixo: 

 

 

Quadro 01 – Dificuldades à realização de atividades em 

espaços não formais 

Professor Dificuldades 

P1, P6, P7, P9 Riscos de tirar o aluno da escola 

P2, P3, P5 Participação de todas as turmas 

P4, P8 Falta de apoio dos colegas e da escola 

P10 Transporte para locomoção dos alunos 

 

No entanto, todos afirmam o potencial positivo da 

realização de aulas em ambientes fora da escola como 

elemento facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem:  

 
“Criar um roteiro de pesquisa para que os alunos saibam quais são os 
principais objetivos da atividade [...] espaços fora de sala de aula, 
fazem o aluno sair de sua rotina. Quando há vivência do que o 
professor fala, a aprendizagem é mais significativa” (P2, março, 2014). 

 

Em relação à adoção de uma teoria de aprendizagem foi 

unânime a convergência das respostas, no quadro 02: 

 

Quadro 02 – Adoção de alguma Teoria de Aprendizagem- 

TA para a condução do ensino 

Professor Adota TA na prática 

educativa? 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 Nenhuma  

 

Cabe ressaltar que progressivamente as discussões 

conduziram para a compreensão da importância da Teoria 

da Aprendizagem Significativa - TAS como teoria cognitiva 

que reflete de maneira positiva a assimilação de conceitos 

do processo de ensino e aprendizagem, como no Quadro 

03: 

 

Quadro 03 – Sequências didáticas produzidas 

respeitando os princípios da TAS 

Professor Sequência didática associada a TAS 

P2 Biologia das Plantas 

P8 A física na pista da corrida  

P10 Processo de separação de misturas 

Conclusões 

Através da oficina por grupo focal foi possível à construção 

de significados por meio da partilha de experiências e 

diante disto, coaduna-se com a proposta de Freire (1980) 

quando propõe que dialogar sobre a prática é construir 

uma educação transformadora.  

_______________ 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa, 

São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
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Introdução 

Esta pesquisa aborda a utilização das novas tecnologias 
de informação no ambiente educacional como um recurso 
didático que venha auxiliar os professores no uso de novas 
metodologias de ensino. A introdução dos softwares 
educativos, como recurso nas atividades escolares, parece 
inevitável, levando em conta o seu grande potencial 
educativo, possibilitando ao aluno uma interação maior 
com os conteúdos previamente apresentados em sala de 
aula (VALENTE,1999; MARASCHIN, 2000 e MORAN, 
2000). Os objetivos deste trabalho foram: identificar os 
softwares educativos que são utilizados em atividades 
didáticas nas escolas do ensino fundamental do município 
de Boa Vista, no estado de Roraima e analisar a 
contribuição dos laboratórios de informática para as 
práticas pedagógicas dos professores destas escolas.  

Material e Métodos 

Esta pesquisa foi realizada em dez escolas da rede pública 
estadual do município de Boa vista-RR.  
A investigação deste trabalho se fez através de duas 
etapas básicas: a primeira se fundamentou na realização 
de uma revisão analítica do referencial bibliográfico. E a 
pesquisa documental realizada no relatório de atendimento 
do laboratório de informática das escolas. 
 Foram Visitadas dez Escolas da rede pública estadual de 
ensino e os sujeitos envolvidos na pesquisa foram 
professores que atuam em turmas do ensino fundamental 
do 6°ano ao 9° ano. Ao todo foram entrevistados 80 
professores com o objetivo de identificar a utilização de 
algum software educativo como recurso didático. As 
escolas foram selecionadas aleatoriamente, mas de forma 
que contemplamos todas as regiões da cidade. Também 
foram realizadas entrevistas com os responsáveis do 
laboratório de informática a fim de obter informações sobre 
seu funcionamento e sua contribuição para o processo de 
ensino. 

Resultados e Discussão 

Apenas três professores utilizam os softwares educativos 

como recursos didáticos. Quando questionados sobre 

algumas dificuldades encontradas na aplicação dos 

softwares, 35 professores responderam que existem 

alguns obstáculos encontrados nos laboratórios de 

informática como principal o número insuficiente de 

computadores; 13 professores relataram a falta de apoio 

para a execução do aplicativo tem contribuído para a não 

utilização da tecnologia no ambiente escolar; 17 

professores atribuíram o não uso do software a falhas na 

conexão com a internet, pois alguns softwares são 

executados somente online; 12 professores reconheceram 

que não possuem o domínio suficiente desta tecnologia.  

Aos responsáveis dos laboratórios de informática foi 

indagado quais seriam as principais atividades executadas 

pelos alunos nesse ambiente de ensino. De acordo com as 

respostas, a maioria dos laboratórios são utilizados  

somente para pesquisa na internet, com exceção de 

apenas três laboratórios.  Contudo, esses ambientes 

educacionais poderiam ser bem mais úteis se fossem 

utilizados todos os recursos que eles dispõem de forma a 

auxiliar os professores nas atividades de ensino. Os 

softwares educativos possuem relevante potencial 

pedagógico que podem favorecer o aprendizado dos 

alunos. A sua utilização nos laboratórios de informática 

valoriza ainda mais estes ambientes educacionais.  

 

Figura 1 e 2. Imagens dos Laboratórios de Informática utilizados 

durante a pesquisa da capital Boa Vista, RR. 

Conclusões 

Através da pesquisa pode-se identificar que o Hagá  é o 
software mais utilizado nos laboratórios de informática das 
escolas. Observou-se ainda a grande dificuldade dos 

professores em inserir em suas práticas de ensino os 
softwares educativos.  Ficou evidente a necessidade de 
aperfeiçoamento dos docentes para a utilização das novas 
tecnologias, de forma que o processo de ensino e 
aprendizagem possa ser melhorado. O uso efetivo das 
novas tecnologias na escola poderá proporcionar um 
ensino mais interativo e consequentemente mais 
significativo. 
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Introdução 

No contexto atual, o ensino de química nas escolas de 
nível médio tem sido cada vez mais criticado pelos 
estudantes. Na maioria das vezes, o aluno vê a disciplina 
de Química como enfadonha e de difícil compreensão, 
uma vez que as aulas seguem o modelo tradicional, que 
se caracteriza pelo conhecimento de inúmeras fórmulas 
por parte dos alunos e memorização de conteúdos. Neste 
sentido, faz-se necessário que o professor se utilize de 
estratégias que busquem facilitar a aprendizagem. As 
atividades lúdicas podem ser utilizadas para motivar e 
favorecer a abstração dos conteúdos por parte dos 
aprendizes. Para Vygotsky (1989), o jogo didático, assim 
como outros recursos, tem a capacidade de estimular a 
curiosidade, a iniciativa de participação e a autoconfiança 
do aluno; como também aprimora o desenvolvimento de 
habilidades linguísticas, mentais e de concentração, e 
exercitam interações sociais e trabalho em equipe. As 
aplicações dos jogos possuem a vantagem de, ao mesmo 
tempo em que ensinam, divertem sendo uma ferramenta 
muito útil para que o ensino de conceitos normalmente 
considerados pouco atrativos pelos alunos se torne eficaz.   
Segundo Kishimoto (1994), o jogo, possui duas funções: a 
lúdica e a educativa. Ambas devem estar em equilíbrio, 
pois se a função lúdica prevalecer, não passará de um 
jogo e se a função educativa for predominante será 
apenas um material didático. 
Nesta perspectiva, este trabalho tem por objetivo 
desenvolver o jogo tabela periódica constituindo-se em 
uma alternativa pedagógica, contribuindo para a 
problematização, contextualização e integração do ensino 
de química.  
 

Material e Métodos 

Foram realizadas visitas às escolas onde se pretende 
fazer a montagem do jogo. Tais visitas tiveram como 
objetivo diagnosticar o nível escolar dos alunos para que a 
atividade realizada esteja de acordo com os 
conhecimentos já adquiridos, bem como as ferramentas 
utilizadas em sala. Para facilitar este diagnóstico um 
questionário com cinco questões fechadas foi aplicado. 
Em seguida deu-se início a construção do jogo a ser 
realizado. Foi escolhido o jogo Quiz periódico que se trata 
de um jogo de perguntas e respostas sobre a tabela 
periódica, ganha ou perde ponto a equipe que acertar ou 
errar as questões perguntadas. A equipe que não 
conseguir responder a pergunta pode passar a vez para os 
adversários a fim de não perder pontos, no entanto a 
medida que a pergunta é repassada a quantidade de 
pontos aumenta, ganhando a equipe com maior número 
de acertos.  
 
 
 
 
 

Resultados e Discussão 

As visitas feitas as escolas para diagnosticar as 
ferramentas de ensino 
utilizadas, mostraram 
que mesmo os jogos 
sendo tão difundidos nas 
práticas pedagógicas, 
são poucos utilizados 
pelos professores e que 
os alunos gostariam de 
ter aulas mais interativas 
e prazerosas. Os alunos 
relataram que alguns 
jogos são realizados na escola, mas na disciplina de 
Física. Em uma pergunta sobre quais os recursos 
didáticos eles gostariam que fossem utilizados nas aulas 
de química, 51,6% gostariam que fossem utilizados jogos, 
o que mostra o interesse que os alunos apresentam em 
aulas com metodologias diferenciadas. Esta pesquisa 
conta ainda com a etapa de apresentação dos jogos 
escolhidos, avaliação da aprendizagem e a etapa de 
divulgação dos resultados alcançados. Estas etapas 
encontram-se em desenvolvimento. 
 

Conclusões 

Apesar de, a pesquisa encontrar-se ainda em 
desenvolvimento, foi possível observar por meios das 
visitas diagnósticas, a importância de pesquisas na área 
educacional, permitindo aos alunos experiências que 
despertem a curiosidade para o conhecimento científico e 
motivação para a construção deste conhecimento.  
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Introdução 

Inúmeras técnicas pedagógicas foram experimentadas e 

testadas durante a evolução dos métodos de ensino até os 

padrões praticados na atual formação escolar e 

universitária (BRASFORD,1999). A técnica universalmente 

praticada de ensino em sala de aula envolve a entrega de 

palestras, consulta à biblioteca, leitura pessoal dos alunos, 

discussão e reforço do conhecimento através de 

questionários e testes. Alguns temas como artes e 

linguagens precisam de uma leitura ampla e completa, 

enquanto disciplinas como a matemática, a física e a 

medicina precisam de práticas consistentes e atenção por 

parte do aluno se esforçando para dominar uma nuance 

particular do tema a ser abordado no currículo.  

A tecnologia moderna tem oferecido inúmeras ferramentas 

para o instrutor, bem como para o aluno. O assunto pode 

ser exposto, na forma de apresentações áudio visuais e de 

multimídia, livros eletrônicos e as modalidades 

engenhosas de entrega em que todas as faculdades do 

aluno sejam atraídas para o cerne da questão que está 

sendo discutida pelo professor.  

O jogo de palavras cruzadas é um modo que tem sido 

previamente testado e aprovado como um método de 

aprendizagem e tem um grande potencial como 

ferramenta pedagógica (BRASFORD,1999). Nosso estudo 

explorou a incorporação de palavras cruzadas como 

melhorias de ensino em uroginecologia. 

Material e Métodos 

Tomando como diretrizes balizadoras, a literatura  sobre 

aplicação das palavras cruzadas em outras disciplinas 

(DAVIS,2009), desenvolvemos sua aplicação no ensino 

em uroginecologia.  

Os alunos participavam da resolução de palavras cruzadas 

preparadas durante a instrução regular e no final do curso 

de uroginecologia foi elaborado um modelo padrão 

baseado na escala de Likert para avaliar a conformidade e 

a eficácia deste modo único e divertido de instrução. Os 

temas eram variados de acordo com as condições 

relacionadas aos assuntos abordados em sala de aula, 

como a incontinência urinária, distúrbios urinários em 

homens / mulheres, menopausa, DSTs, teoria integral da 

continência urinária, câncer de colo uterino e tratamentos 

dessas enfermidades. Na análise dos questionários 

utilizamos ferramentas estatísticas apropriadas para 

observar a eficácia das palavras cruzadas como um 

modelo de apoio para a aprendizagem. 

 

 

Resultados e Discussão 

Palavras cruzadas como auxiliares de ensino foram 

encontrados para ser útil na aquisição de novo vocabulário 

ou terminologia técnica, dando a capacidade de distinguir 

entre os termos semelhantes, soletrando corretamente 

estes termos, fazer inferências, tirar conclusões, bem 

como opções na avaliação e desenvolvimento do 

pensamento lógico. 

Davis et al. (2009), permitem que os alunos desenvolvam 

essas palavras cruzadas para os seus colegas de classe, 

forçando-os a pesquisar cuidadosamente seu material de 

estudo. Um exemplo disso pode ser encontrada no estudo 

de Martinez e Parra (2011) onde eles apontam que a 

construção de uma ferramenta estimula uma abordagem 

de aprendizagem mais profunda do que simplesmente 

resolver a ferramenta. Observamos 85% de aprovação do 

método adotado para revisão do conteúdo nos alunos 

investigados.  

Conclusões 

As palavras cruzadas funcionam como excelentes 

ferramentas na revisão de conteúdos já estudados. Assim, 

estes enigmas não devem ser entendidos como uma 

substituição aos métodos tradicionais de ensino, mas eles 

devem ser utilizados como métodos de ensino 

suplementares, como para associação de conceitos e 

retenção dos fatos.  
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Introdução 

A episiotomia (EP), um dos procedimentos mais usados 
na Obstetrícia, é utilizada com a finalidade de aumentar o 
perímetro do orifício vulvo-vaginal durante o trabalho de 
parto. Possui indicação diante de sofrimento fetal, 
iminência de laceração de 3° grau e progressão 
insuficiente do parto. Objetiva-se, nesse trabalho, 
identificar o perfil epidemiológico das mulheres submetidas 
à EP no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de 
Nazaré (HMINSN), única maternidade pública de 
referência de Roraima, estado mais setentrional do Brasil. 

Material e Métodos 

Estudo de corte transversal, realizado com mulheres 
submetidas a parto vaginal no HMINSN, de novembro de 
2012 a julho de 2013, por meio da avaliação dos 
prontuários médicos (incluindo os cartões de pré-natal). 
Analisou-se 4142 prontuários no período da pesquisa, 
desses foram selecionados os partos vaginais onde 
ocorreu EP. Identificou-se as variáveis relacionadas à 
idade, raça, estado civil, escolaridade, procedência, 
paridade, número de consultas de pré-natal e local de 
realização, Idade gestacional (IG) da primeira consulta, 
Apgar 1° minuto, Apgar 5° minuto e peso do recém-
nascido (RN). Utilizou-se o Epi Info 7 para a análise dos 
dados, avaliando-se Frequência Absoluta e Relativa, 
Média [com intervalo Mínimo (Min) e Máximo (máx)] e 
Moda. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética 
(COEP/UFRR, protocolo 121001). 

Resultados e Discussão 

Das 4142 puérperas identificadas no período da pesquisa, 
1562 (37,9%) tiveram parto cesárea e 2394 (57,5%) o 
vaginal, dessas, 622 (24,21%) tiveram EP e 1594 (62,04%) 
não. Analisou-se o grupo de pacientes que tiveram parto 
vaginal com EP, o que correspondeu a 622 mulheres 
(24,21% do total dos partos do período). O grupo 
submetido à EP teve média de idade de 19 anos 
(Moda=17 anos, Min 12 e Máx 44). O grupo de 12-19 anos 
correspondeu a 54,15%; 20-29 anos, 38,86%; 30-35 anos, 
5,85%; e 36-44 anos, 1,14%. Tais resultados concordam 
com os achados em Maternidade Escola do Recife³, onde 
predominou o grupo de adolescentes. Quanto ao estado 
civil, 17,20% casadas, 35,37% em união estável, 22,99% 
solteiras, 1,13% outros e 23,31% não declararam ou não 
havia registro. Quanto ao local de pré-natal, 83,28% 
realizaram no serviço público, 7,07% no privado, 9,65% 
não tinham o cartão do pré-natal na internação ou não 
fizeram o pré-natal. No tocante à escolaridade, 7,88% 
concluíram o ensino superior; 41,00%, o médio; 27,97%, o 
fundamental; 0,32%, nenhum estudo e 22,83% não havia 
registro no prontuário. Eram procedentes de Boa Vista, 
67,53%, e 32,47% do interior de Roraima e de outros 
estados do Brasil, assim como da Guiana. Predominaram 
as pardas (27,65%), seguidas das brancas 8,36%, 1,12% 
pretas, 2,09% indígenas e 60,77%não havia registro. A 
média da IG da primeira consulta de pré-natal foi 13 
semanas. O Ministério da Saúde¹ (MS) recomenda que o 

pré-natal deva ser iniciado até a 12ª semana de gestação. 
Levando em consideração que os valores de IG são 
aproximados, mostra uma captação precoce. Quanto à 
quantidade de consultas, 44,21% realizaram no mínimo 6 
consultas durante o pré-natal, sendo este o recomentado 
pelo MS², conforme a Portaria Nº 569, de 1º de junho de 
2000. Vale destacar que 12,22% não fizeram nenhuma 
consulta pré-natal. Das submetidas à EP, 78,93% eram 
nulíparas. Resultado semelhante foi encontrado em um 
Hospital Público do Distrito Federal (74,4%)⁴. O peso fetal 
do RN foi abaixo de 4000g em 97,73%. O Apgar do 
1°minuto ≥ 7 ocorreu em 95,74% dos partos com EP e 
Apgar do 5° minuto ≥7 esteve presente em 99,30% dos 
partos. 

Conclusões 

Observou-se elevado índice de EP (24,21%) em relação 
ao preconizado pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS)⁵  e MS, 10%. As mulheres submetidas à EP são 
adolescentes, vivem com um companheiro, pardas, 
concluíram ao menos o ensino médio, procedentes da 
capital Boa Vista, fizeram o pré-natal na rede pública com 
no mínimo 6 consultas com início na 13ª semana de 
gestação, nulíparas e o RN tinha peso abaixo de 4000g 
(97,73%). Diante desses achados pode-se abordar a 
importância da necessidade da atenção pré-natal em 
especial no tocante à fisioterapia do períneo e 
fortalecimento desta musculatura com a finalidade de 
diminuir a necessidade de EP, além de melhorar o 
planejamento familiar a fim de se evitar a gravidez na 
adolescência e, sobretudo, promover uma qualidade da 
assistência pré-natal. Não se pode deixar de enfatizar a 
importância de qualificação continuada da equipe de 
saúde, no tocante ao treinamento das indicações de EP.  
 
____________________________________ 

¹BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Saúde Pública: Atenção ao pré-

natal de baixo risco. N° 32. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 

²BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Humanização do Parto: 

Humanização no Pré-natal e nascimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2002 
³CARVALHO, C. C. M.; SOUZA, A. S. R.; MORAES FILHO, O. 

B. Prevalência e fatores associados à prática da episiotomia em 

maternidade escola do Recife, Pernambuco, Brasil. Rev. Assoc. Med. Bras. 
2010, vol.56, n.3, pp. 333-339.  

⁴ COSTA, L.C; SOUZA, L. M. Prevalência e correlação de fatores 

associados à prática de episiotomia em um hospital público do Distrito 

Federal. Com. Ciências Saúde. 2009;20(4):315-324 

⁵ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Assistência ao parto normal: um 

guia prático. Genebra: 1996.  
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Perfil epidemio-ginecológico das pacientes submetidas à histerectomia total no Hospital 
Materno-Infantil Nossa Senhora de Nazaré-RR. 

JESUS
1
*, Dkaion Vilela de, FRANÇA

1
, Lucas Elias, FERREIRA

1
, Thaís Suelen Israel, MELO¹, Mayron Duarte, 

PÉREZ
3
, Elizabeth de la Trinidad Castro, LINS

2
, Cynthia Dantas de Macedo

2
;
3
. 

1 
Universidade Federal de Roraima, Boa Vista-RR  

2 
Professora da Universidade Federal de Roraima, Boa Vista-RR 

³ Médica do HMINSN 

Palavras Chave: Histerectomia, perfil ginecológico, mioma.  

Introdução 

A histerectomia é uma das cirurgias ginecológicas mais 
realizadas nos serviços de todo o mundo e consiste na 
remoção cirúrgica do útero. As indicações mais frequentes 
são as doenças benignas, como a miomatose uterina, ao 
passo que as doenças malignas representam em torno de 
10% das indicações. Objetiva-se, com este estudo, 
identificar e analisar o perfil das pacientes submetidas à 
histerectomia, no Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora 
de Nazaré (HMINSN), em Roraima entre janeiro a julho de 
2012. 

Material e Métodos 

Trata se de um estudo descritivo, retrospectivo, 

transversal, analisando os prontuários das pacientes 

submetidas à histerectomia entre janeiro e julho de 2012, 

no HMINSN, única maternidade de referência do Estado 

de Roraima, localizada na capital Boa Vista. Foram 

avaliadas as seguintes variáveis: estado civil, idade, 

escolaridade, profissão, tabagismo, etilismo, número de 

gestações, número de partos, via de parto, número de 

abortos, indicação operatória, diagnóstico pós-operatório e 

o tipo de histerectomia realizada. Para análise estatística 

foi utilizado o Epi Info 7, utilizando o qui-quadrado para 

proporção de variáveis qualitativas com α≤0,05 e o Odds 

Ratio (OR). Para análise do Intervalo de Confiança das 

médias amostrais foi utilizado o método de Newcomb com 

95% de confiança. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de 

Ética (COEP/UFRR, protocolo 121001). 

Resultados e Discussão 

Foram estudados 104 procedimentos de histerectomia, 

sendo selecionados para análise neste trabalho. Do total, 

91,42% das pacientes foram submetidas à histerectomia 

total por via abdominal (HTA) e 8,57% à histerectomia total 

por via vaginal (HTV). Considerando as Histerectomias 

Totais (HT) foram encontrados quanto à idade, 3,80% 

entre 21 e 30 anos, 22,85% entre 31 e 40 anos, 52,38% 

Entre 41 e 50 anos, 10,47% entre 51 e 60 anos e 10,47% 

acima de 60 anos, com uma média de 46,52 anos (Mín. 24 

e Máx. 84 anos). Quanto ao número de gestações, 4,76% 

eram nuligestas, 30,47% com 1 a 3 gestações prévias, 

39,04% com 4 ou mais. Analisando os partos, 42,85% 

tiveram apenas partos vaginais, 13,33% somente cesáreas 

e 11,42% pelas duas vias. Quanto ao número de abortos, 

38,09% não tinham abortos prévios e 35,23% tiveram 1 ou 

mais abortos. Estavam sem dados nos prontuários quanto 

ao número de gestações, 25,71%; ao número de partos, 

27,61%; ao número de abortos, 26,66% dos prontuários.  

Quanto ao diagnóstico que levou à indicação cirúrgica, 

76,19% foram indicadas devido suspeita de miomas e 

23,80% foram por diversas outras causas como, 

adenomiose, atipias celulares, entre outros. Quanto ao 

diagnóstico histopatológico (padrão-ouro) foram 

encontrados 34,28% diagnosticadas com miomas e 

16,19% outros diagnósticos como adenomiose, neoplasias 

e metaplasias, 49,52% dos prontuários não tinham dados 

referentes a este tópico. Ao analisar a eficiência do 

diagnóstico pré-operatório, levando como padrão-ouro o 

histopatológico foi visto que 76,19% dos resultados 

positivos no pré-operatório se confirmaram como 

verdadeiros positivos, e também houveram 23,81% dos 

ditos negativos para mioma no pré-operatório, que se 

confirmaram ser positivos na análise patológica. É válido 

destacar que 63,64% dos negativos para mioma no pré-

cirurgico, foram confirmados como verdadeiros negativos 

no estudo patológico (Valor p≤0,02). 

As outras variáveis como escolaridade, profissão, 

tabagismo, etilismo e o estado civil não foram discutidos 

devido à falta de dados nos prontuários. 

Conclusões 

Observa-se que o perfil das pacientes submetidas á 

histerectomia no HMINSN é paciente que se submete à 

histerectomia total abdominal, entre os 41 e os 50 anos, 

que tem 4 ou mais filhos, todos por via vaginal, sem 

histórico de abortos, indicada para a cirurgia devido a 

suspeita de mioma e que ao exame histopatológico seja 

confirmado o mioma. Portanto, o diagnóstico pré-cirurgico 

de miomas é sensível (76,19%) e especifico (63,64%), 

mostrando uma qualidade adequada das indicações pré-

operatórias. 

Também é valido relatar que há uma falta considerável de 

dados nos prontuários das pacientes, o que pode 

demonstrar uma falta de protocolos para o preenchimento 

dos prontuários no HMINSN. 

____________________________ 
ARAÚJO, T. V. B. & AQUINO, E. M. L. Fatores de risco para histerectomia 

em mulhernes brasileiras Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 19(Sup. 
2):S407-S417, 2003 

COSTA, A. A..; A., MELANIA, M. R.  DE.; CURSINO, T,; Histerectomia 

Vaginal versus Histerectomia Abdominal em Mulheres sem Prolapso 

Genital, em Maternidade-Escola do Recife: Ensaio Clínico Randomizado. 
Rev. Brasileira de ginecologia e obstetrícia - v. 25, nº 3, 2003 
 VOLPATO, DÉBORA CANASSA.;BECKER, TÂNIA CRISTINA 

ALEXANDRINO; Prevalência dos fatores de risco para histerectomia em 

um hospital da região noroeste do paraná Revista Saúde e Pesquisa, v. 6, n. 

1, p. 61-68, jan./abr. 2013 - ISSN 1983-1870 
WILCOX LS, KOONIN LM, POKRAS R, STRAUSS LT, XIA Z, 
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Porcentagem de emergência de sementes de melancia em diferentes substratos  
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Palavras Chave: Germinação, Propagação,Citrullus lanatus 

Introdução 

A melancia (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) 
pertence à família Cucurbitaceae, da qual também fazem 
parte outras espécies hortícolas de grande importância co-
mercial, como melão a abóbora. Para a formação de 
plântulas sadias e vigorosas, vários fatores devem ser ser 
observados, como sementes de boa qualidade e um 
substrato adequado. Os substratos vêm sendo estudados 
intensamente para a formação de mudas com boa 
qualidade. Portanto, a mistura de diferentes componentes 
para obter um substrato adequado a obtenção de mudas 
de qualidade e com sanidade adequada, em curto período 
de tempo, pode propiciar ganhos na produção de mudas 
de várias espécie e ainda ocasionar a redução do custo 
final (PIO et al, 2004). Portanto, objetivou-se verificar a 
influência de diferentes substratos na emergência de 
plântulas de melancia (Citrullus lanatus). 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado em casa de vegetação do 
Centro de Ciências Agrárias – CCA/UFRR. As sementes 
de melância foram adquiridas em loja agropecuária e 
colocadas para germinar em bandejas tendo como 
substrato areia lavada; serragem; casca de arroz 
carbonizado; areia + pó de serragem (2:1); areia + 
vermiculita (2 :½ ); areia + pó da casca do amendoim 
(2:½); areia + casca de arroz carbonizado (2:1). O 
experimento foi conduzido em viveiro com sobreamento de 
50% luminosidade. O delineamento experimental utilizado 
foi o inteiramente casualizado, com 7 tratamentos, 4 
repetições e 10 sementes por repetição. 
Após 5 dias da semeadura avaliou-se a porcentagem de 
emergência, obtida pela contagem do número de plântulas 
emergidas durante 9 dias. Considerou-se plântula 
emergida as que apresentaram abertura dos cotilédones. 
A porcentagem do número de plântulas emergidas foi 
realizada diariamente por 9 dias de avaliação. 
Os resultados foram submetidos à análise de variância, 
sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% 
de probabilidade, através do SISVAR

®
 (FERREIRA, 2007). 

Resultados e Discussão 

Observou-se o efeito significativo entre os diferentes 
substratos testados para emergência de sementes de 
melancia. 
Observou-se que as sementes semeadas em areia + 
casca de arroz carbonizada e casca de arroz carbonizada 
apresentaram 80% de sementes emergidas (Tabela 2).  
LONE et al. (2009) obtiveram as melhores taxas de 
emergência quando utilizaram-se os substratos casca de 
arroz carbonizada  e areia.  
FACHINELLO et al. (1995) citam que é necessário verificar 
para cada espécie qual o melhor substrato ou a melhor 
combinação de substrato a ser utilizada. 
Pio et al. (2004) dizem que a mistura de diferentes 
componentes para obter um substrato adequado e de 

qualidade com sanidade adequada em curto período de 
tempo, pode propiciar ganhos na produção de mudas de 
espécie e ainda ocasionar a redução do custo final.  

 
Tabela 2. Emergência de sementes de melancia 
semeadas em diferentes substratos. Boa Vista, RR, 2014. 

Substratos % Emergência 

Areia + CAC 80 a 

CAC 80 a 

Areia + Serragem    65 a b 

Serragem      45 a bc 

Areia        40    bcd 

Areia + Vemiculita        12      cd 

Areia + amendoim        2,5       d 

CV (%) 29,9 
Médias seguidas de mesma letra, não diferem entre si 
estatisticamente, ao nível 1% de probabilidade. 

Conclusões 

A casca de arroz carbonizada + areia é uma alternativa de 
substrato indicado para produção de plântula de melancia, 
pois proporcionaram a maior taxa de emergência. 
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Potencial do óleo essencial de Lantana camara no controle de Sclerotium rolfsii 
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Palavras Chave: Crescimento micelial, Fitopatógenos, controle alternativo 

Introdução 

O fungo do solo Sclerotium rolfsii é responsável por causar 

prejuízos na agricultura, ataca uma grande variedade de 

culturas. Os fungicidas ofertados no mercado não são 

muito eficientes e ocasionam danos ao meio ambiente. A 

necessidade de métodos alternativos para o controle deste 

patógeno é cada vez mais sentida. Os métodos baseados 

na utilização de óleos essenciais veem se destacando, 

pois o mesmo apresentam grande potencial 

antimicrobiano devido a presença de substâncias bioativas 

em sua composição. O óleo essencial de L. camara 

apresenta uma grande variedade de compostos 

monoterpenos e sesquiterpenos. Visto a necessidade de 

novos controles o objetivo desse estudo foi verificar o 

potencial do óleo essencial de L. camara, no controle do 

fungo S. rolfsii. 

Material e Métodos 

Pelo processo de hidrodestilação utilizando o aparelho 

Clevenger extraiu-se o óleo essencial das folhas secas de 

L. camara. Para a atividade antimicrobiana utilizou-se o 

óleo em diferentes concentrações 25, 50, 75, 100 

µL.100mL de BDA (Batata-Dextrose-Aguar) (MERCK), e 

adicionou-se 100 µL.100mL-1 do emulsificante Tween 20. 

Como controle utilizou-se BDA e 100µL.100mL-1 de 

Tween 20 e como testemunha somente BDA. Aos centros 

das placas de Petri foi depositado um disco de micélio de 

5 mm de diâmetro do fungo S. rolfsii (198 A). As placas de 

Petri foram seladas com fita PVC e mantidas em 

incubadora a 25ºC e fotoperíodo de 12 horas. O 

crescimento foi avaliado diariamente, por meio da medição 

ortogonal do diâmetro das colônias, calculou-se a taxa de 

crescimento diário. No experimento utilizou-se cinco 

repetições, sendo cada repetição uma placa de Petri, o 

delineamento foi inteiramente casualisado. Com os dados 

obtidos construiu-se gráficos com o software Sigma plot e 

realizou-se o teste estatístico de comparação de médias 

Tukey a 5% de probabilidade com o software SAS. 

Resultados e Discussão 

Os ensaios in vitro mostraram que o óleo essencial de L. 

camara inibiu o crescimento do S. rolfsii. A figura 1 mostra 
a taxa de crescimento micelial do S. rolfsii frente as 
diferentes concentrações do óleo essencial. 
Após a análise estatística verificou-se que no controle, não 
houve interferência ao utilizar o emulsificante Tween 20. 
Para a testemunha o fungo S. rolfsii, cobriu toda a 
superfície do meio de cultura em quatro dias, 
apresentando uma taxa de crescimento micelial de 2,4 
cm.dia

-1
. 

Pelo teste de Tukey realizado a 5% de probabilidade, as 
concentrações de 50, 75, 100 µL.100mL, não diferem 
entre si, apresentando uma taxa de crescimento micelial 

de 1,7 cm.dia-1. Comparadas com a testemunha tiveram 
um crescimento micelial de 29,2%. 
 

Figura 1 – Taxa de crescimento de S. rolfsii, submetido ao 
óleo essencial de L.camara em diferentes concentrações 
(25, 50, 75, 100μL.100mL

-1
). 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Calculou-se equação de declínio exponencial 
*Pontos seguidos pela mesma letra na curva não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
 

Para a espécie L. camara verificou-se nos estudos de Seth 
et al. (2012) que o óleo essencial apresentou grande 
sensibilidade com a atividade antibacteriana para 
Micrococcus luteus, Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus e Bacillus cereus. Oyourou et al. (2013) conseguiu 
inibir in vivo o Penicillium digitatum, em laranjas. Medd et 
al. (2009) verificou a atividade para Penicillium 
janthinellum, Penicillium expansum, Aspergillus niger, 
Aspergillus parasiticus, Colletotrichum gloeosporioides, 
Fusarium oxysporum, Trichoderma harzianum, 
Phytophthora nicotiana, Pythium ultimum e Rhizoctonia 
solani. Rajashekar et al. (2013) verificou a atividade 
inseticida de pragas em sementes armazenadas, agindo 
como potente inibidor. 

Conclusões 

Os ensaios das atividades fungicidas in vitro mostraram 
que o óleo essencial de L. camara inibiu o crescimento do 
S. rolfsii. Tendo potencial no controle do S. rolfsii. 
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Primeira ocorrência do inseto polinizador Elaeidobius kamerunicus Faust na cultura do 
dendezeiro, no Sul de Roraima 
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Palavras Chave: Elaeis guineensis, Curculionidae, polinização. 

 

Introdução 

O dendezeiro, Elaeis guineensis Jacq. (Arecaceae), é uma 

palmeira de origem africana cultivada em regiões tropicais, 

e representa a segunda mais importante fonte de óleo 

vegetal do planeta (SANTOS, 2010). Apesar de ser uma 

espécie monóica, a sua polinização é necessariamente 

cruzada, pois raramente as inflorescências masculinas e 

femininas de uma mesma planta estão viáveis à 

fertilização ao mesmo tempo (VALLEJO, 1981). Apesar da 

importância dos insetos benéficos para o dendezeiro, a 

polinização entomófila foi esquecida por muitos anos, pois 

o vento era considerado o único agente polinizador 

(TUNER & GILBANKS,1974). Elaeidobius kamerunicus 

Faust (Coleoptera: Curculionidae) é um inseto considerado 

importante na polinização do dendezeiro. O objetivo deste 

trabalho foi constatar a presença de E. kamerunicus em 

inflorescências de dendezeiro, no Sul do Estado de 

Roraima. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado de janeiro a julho de 2013, na 

Fazenda União, pertencente à Empresa Brasil Bio Fuels, e 

localizada na BR 210, km 60, município de São João da 

Baliza, Sul do Estado de Roraima, sob as coordenadas 

geográficas 59° 53´ 00´´ W e 01° 02´01´´N. A área é 

composta por 200 hectares de dendezeiro, numa 

densidade de 143 plantas/ha (Figuras 1 e 2).  

 

 

 

 

 

 

  

  
Figuras 1 e 2, Aspecto geral da área experimental. 

 

O levantamento populacional de E. kamerunicus foi 

realizado em 100% das plantas de dendezeiro (avaliação 

em varredura), avaliando-se a presença ou ausência de 

adultos do curculionídeo nas inflorescências masculinas e 

femininas (Figuras 3 e 4). 

Alguns espécimes foram capturados através de cartela 

adesiva e depois levados ao Laboratório de Entomologia 

da Universidade Federal de Roraima, para que fosse feita 

a identificação e confirmação da espécie estudada. 

 

  

 

 

 

 

  
Figuras 3 e 4, Inflorescências masculina e feminina, 
respectivamente. 

Resultados e Discussão 

Por meio da avaliação in loco, pôde-se verificar a presença 
do inseto polinizador E. kamerunicus na cultura do 
dendezeiro, no Sul do Estado de Roraima. 

O curculionídeo foi encontrado principalmente nas 

inflorescências masculinas, como tem sido mencionado 

em trabalhos anteriores (MOURA, 2008). (Figuras 5 e 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 5, Adulto de E. Kamerunicus. Fig. 6, Inflorescência 
masculina com a presença do Curculionídeo. 

Conclusões 

Elaeidobius kamerunicus está presente em inflorescências 
em plantios de dendezeiro no Sul do Estado de Roraima. 
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Palavras Chave: Serviço Social, Processos de Trabalho; Previdência Social. 

Introdução 

O objetivo deste trabalho é apresentar os elementos que 
caracterizam o processo de trabalho do assistente social 
na política de previdência social, no âmbito do INSS/RR.  
A Previdência Social é uma Política Social contributiva do 
Sistema de Seguridade Social brasileiro, que foi instituída 
a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. 
Conforme Marques (1997, p. 157), “a Constituição de 1988 
veio dar forma às propostas que já vinham sendo 
discutidas na sociedade desde o final da década de 70 e 
significou o ápice do processo de universalização. A 
Constituição vem garantir a ampliação da cobertura da 
proteção social para segmentos até então desprotegidos. A 
introdução de um piso de valor igual ao salário mínimo, a 
eliminação das diferenças de tipos e valores dos 
benefícios previdenciários entre trabalhadores rurais e 
urbanos [...]”. Assim, entende-se que a Política de 
Previdência Social é de suma importância para o 
trabalhador segurado, pois vem garantir uma renda no 
momento em que ele não pode trabalhar. A Previdência 
Social está presente em todo o país por meio das 
agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Material e Métodos 

Para conhecer o processo de trabalho do assistente social 
na Política de Previdência Social realizamos pesquisa 
bibliográfica e pesquisa de campo, que contou com 
observação e entrevista.  
Na pesquisa de campo fizemos uma visita na Gerência do 
INSS em Boa Vista e entrevistamos uma assistente social 
que trabalha na referida gerência. 
A visita institucional enriqueceu o conhecimento teórico 
que a equipe tinha a respeito do trabalho profissional no 
INSS, pois possibilitou o acesso aos dados empíricos, mas 
cabe ressaltar que há necessidade de uma pesquisa mais 
profunda e observação constante sobre o trabalho 
profissional, o que poderá ser realizado em pesquisa para 
o trabalho de conclusão de curso.  
Na entrevista a equipe utilizou um roteiro de entrevista 
elaborado antecipadamente junto com o orientador. Os 
dados pesquisados, tanto em material impresso quando da 
pesquisa de campo possibilitou a elaboração deste 
trabalho inicial. 

Resultados e Discussão 

No INSS o Assistente Social desenvolve a Política 
Previdenciária, que compõe o tripé da Seguridade Social 
no Brasil. No INSS o Serviço Social foi instituído 
legalmente através da Portaria nº 25, de 6 de abril de 
1944, do Conselho Nacional do Trabalho - CNT, na 
expansão previdenciária dos Institutos de Aposentadoria e 
Pensões - IAPS. 
Sua fundamentação legal está disposta no art.88 da Lei 
8213/91, onde compete ao Serviço Social esclarecer junto 
aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de 
exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o 
processo de solução dos problemas que emergirem da 

sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito 
interno da instituição como na dinâmica da sociedade. 
No INSS de Roraima entrevistamos a Assistente Social 
que atua na Gerência Executiva, no cargo de Analista do 
Seguro Social, na Seção de Saúde do Trabalhador - SST.  
Conforme entrevista percebeu-se que o processo de 
trabalho da Assistente Social no INSS é organizado em 
três direções: ampliação do direito, atendimento da pessoa 
com deficiência e ao idoso, através da assessoria e 
consultoria, onde ocorre um levantamento da rede social, 
um estudo e uma avaliação de dados.  
Os instrumentos de trabalho da Assistente Social são: 
levantamento da rede social, estudo e avaliação social. 
A assistente Social entrevista trabalha no âmbito da gestão 
dos benefícios, por isso não faz atendimento direto ao 
usuário, mas de acordo com os dados levantados, a maior 
demanda no INSS é de pessoas com deficiência e idosos. 
Conforme os dados apresentados em 2013 foram 1.804 
atendimentos, entre os quais 1.318 foram para concessão 
o Benefício de Prestação Continuada; 31 foram recursos; 
10 foram visitas a instituição; 04 foram visitas domiciliares. 

Conclusões 

A pesquisa de bibliográfica e a entrevista realizada com a 
Assistente Social do INSS foram satisfatórias. Percebeu-
se que a Previdência Social possui importante papel na 
sociedade, pois abrange a cobertura, mediante 
contribuição, de riscos decorrentes de doença, invalidez, 
velhice, morte, proteção à maternidade; 
concedendo auxilio doença, aposentadoria e pensão por 
morte. Portanto, é um sistema estatal cuja principal função 
é a proteção social de trabalhadores que se aposentam ou 
que, pelos motivos já citados, ficam impossibilitados de 
trabalhar.  
Nessa Política o assistente social se insere na perspectiva 
de garantir os direitos previdenciários aos trabalhadores.  
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Produção de um laboratório virtual para treinamento na utilização de equipamento para 
captação de sinal biomédico. 
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Palavras Chave: Realidade Virtual, Treinamento, 

Eletrocardiograma, VRML.  

Introdução 

O corpo humano, de acordo com a sua alteração físico-

química, fornece tipos distintos de sinais elétricos 

provenientes de diferentes regiões. Estudiosos 

comprovaram que cada sinal fornece inúmeros indicativos 

aos profissionais da área médica para detectar várias 

afecções, dentre elas destacam-se as doenças cardíacas. 

O coração trabalha em certo ritmo, com um compasso 

determinado, podendo variar de acordo com o esforço 

físico, emoções, alterações metabólicas, etc. Dessa 

forma, quando um indivíduo está se exercitando, o 

coração aumenta o ritmo do batimento, com o objetivo de 

enviar maior quantidade de sangue para as células exigido 

pelo esforço despendido [1]. 

Quando há uma alteração no ritmo normal do coração, 

denomina-se arritmia [2]. Para detectar essas arritmias 

utiliza-se um dispositivo chamado de Eletrocardiograma 

(ECG), que capta os potencias elétricos gerados pelo 

coração através de eletrodos fixados na pele do paciente e 

registra este potencial em forma de onda [3]. 

A Realidade virtual (RV) tem sido empregada na área 

médica pelo fato que a RV facilita e torna mais intuitivo os 

processos de abstração e transmissão de informações, 

pois ela mantém coerente ao modelo mental humano os 

seus modos de interação e representação [9]. Assim visto, 

é plausível intuir um sistema computacional em RV que 

permita o treinamento do posicionamento de eletrodos 

para captação do sinal do eletrocardiograma. 

Material e Métodos 

Para execução desta pesquisa executou-se os seguintes 

passos:i) sobre os exames ECG; ii) Pesquisar tecnologias 

de RV; iii) Modelar avatar que simbolizará o paciente; iv) 

Modelar o aparelho de ECG; v) Implementar um 

reconhecedor de posicionamento no avatar; vi) 

Implementar caixa de exibição do sinal; 

Resultados e Discussão 

O sistema foi desenvolvido utilizando como linguagem de 

controle Java e para exibição dos modelos 3d foi utilizado 

a API Java 3d, que se optou pela familiaridade com a 

codificação Java e por a API suportar a importação de 

formato VRML.  

Para a descrição dos modelos foi utilizada a linguagem 

VRML, pois além de ser livre, tem os recursos necessários 

para o propósito do software e para modelagem dos 

objetos do sistema foi utilizado o 3ds Max 2009 pois a 

download da versão de testes permite a edição necessária 

para se obter um realismo aproximado e é possível a 

exportação em formato VRML. 

Na composição dos avatares foram usados os modelos 

disponíveis pelo programa Avatar Studio 2.0 que cria 

avatares com animações e para retirada dessas 

animações foi utilizado o Vivaty Studio para edição do 

VRML . 

Durante a construção do sistema observou-se que umas 

das tecnologias utilizadas, Java 3d, possui muitas 

ferramentas de interação, mas estas são pouco 

customizáveis. Desta forma optou-se pela criação de 

procedimentos e classes próprias. A API Java 3d provê 

uma maneira de alto nível de descrição da cena 3d, isso 

contribuiu para um reuso de grande parte do código para 

diversas partes do software. 

Outro fato importante a ser observado é que para colisões, 

utilizando a geometria dos objetos, foi ineficiente se 

comparadas a colisões baseadas em áreas. Além disso, a 

biblioteca responsável pela importação dos objetos 

(formato VRML) se mostrou instável, não ocorria a 

importação, ao se deparar com modelos animados, isso 

levou a necessidade da edição destes modelos através de 

programas específicos para o formato VRML (Vivaty 

Studio). 

Conclusões 

O software desenvolvido durante a pesquisa foi utilizado 

por um profissional de saúde, que o considerou satisfatório 

para uso. Mas para avaliar o software, em trabalhos 

futuros, o mesmo será aplicado a um público 

especializado, alunos e profissionais da área saúde, com 

intuito de analisar os pontos positivos e negativos do 

sistema e realizar as modificações necessárias na sua 

estrutura para adequação. 
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Produção e qualidade de frutos de melancia consórciada com a mandioca em condições do 
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Palavras Chave: Cultivo múltiplo, produtividade, Citrillus lanatus. 

Introdução 

O sistema de cultivos múltiplos tem sido bastante utilizado 
por pequenos produtores, visto que esse sistema tem 
vantagens consideráveis em relação aos monocultivos, 
tais como promoção de uma boa produção, melhoria da 
eficiência de uso de área de plantio, aumento da 
disponibilidade de nutrientes e controle de plantas 
daninhas bem como uma fonte de renda do produtor e 
redução dos riscos da atividade. 
A cultura da melancia é cultivada em vários países do 
mundo, por ser de grande importância econômica e 
cultivada principalmente por pequenos agricultores, sendo 
a segunda hortaliça mais consumida no Brasil 
(AGRIANUAL, 2014). 
No cerrado de Roraima, as culturas da melancia e da 
mandioca apresentam uma opção de exploração 
econômica, devido às condições edafoclimáticas  
favoráveis ao desenvolvimento destas culturas e à 
qualidade dos frutos melancia.  
Este estudo teve como objetivo avaliar o comportamento 
da produção e qualidade de frutos da cultura da melancia 
consorciada com a mandioca sob diferentes arranjos 
espaciais, em área de cerrado no Estado de Roraima. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido, no período de dezembro de 
2013 a março de 2014, em área de cerrado (savana), no 
Campo Experimental Água Boa Embrapa Roraima, 
município de Boa Vista – RR. O delineamento 
experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 
quatro repetições e quatro tratamentos. Os tratamentos 
constituíram de quatro arranjos espaciais: T1 – plantio na 
mesma linha ao lado das plantas de melancia, T2 – plantio 
no lado oposto as plantas de melancia, T3 plantio da 
mandioca em fila dupla nos dois lados e T4 – melancia 
sem mandioca. Utilizou-se a cultivar Crimson Sweet, 
semeadas duas sementes por cova. As variáveis 
analisadas foram: a) produtividade de frutos em kg ha

-1
 

(PROD), b) massa média de fruto em kg (MMF), c) 
número de frutos por hectare em unidade (NFH) e d) 
sólidos solúveis mensurados em °Brix (SS). Os resultados 
obtidos foram submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível 5% de 
probabilidade, utilizando o software estatístico Sisvar 
(Ferreira, 2008). 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos mostram que não houve diferença 
significativa em nenhuma das variáveis analisadas. 
Entretanto, para a produtividade de frutos por hectares o 
tratamento sem consórcio proporcionou os maiores 
valores absolutos média de 57.344 kg ha

-1
, seguida das 

médias 52.387; 50.944 e 49.301 kg.ha
-1

 de  frutos obtidas 
sob a mandioca plantada no camalhão oposto das plantas 

de melancia (T2), na mesma linha de plantio da melancia 
(T1) e em fileira dupla (T3), respectivamente. Quanto à 
massa média por frutos o plantio da mandioca efetuado 
nos dois lados das plantas de melancia (fileira duplas) 
proporcionou o maior valor absoluto 9,51 kg por frutos, 
mas não difere da media geral obtidas sob os demais 
tratamentos (9,02 kg fruto

-1
) a qual está de acordo com a 

demanda do mercado consumidor, (Boa Vista e Manaus) 
que prefere frutos nessa faixa de peso. Para o teor de 
sólidos solúveis totais (SST) não foram observados efeitos 
significativos do consórcio sobre o mesmo, obtendo-se a 

média 11,31 
o
Brix.. Por sua vez, a distribuição espacial do 

teor de sólidos solúveis na polpa é variada, sendo maior 
na região central do fruto (LEÃO et al., 2006). No presente 
estudo, o teor de sólidos solúveis dos frutos foi 
relativamente alto, sempre acima de 10°Brix, devido não 
só ao grande acúmulo de açúcares, mas também ao fato 
de ter sido determinado através das médias dos valores 
provenientes de três regiões do fruto. 

Conclusões 

Nesse sentido, conclui-se que a produtividade e a 
qualidade de frutos de melancia não foram influenciadas 
pelo consórcio com a cultura da mandioca.  
O cultivo do consórcio de mandioca com a cultura da 
melancia irrigada, no Cerrado de Roraima é técnica e 
economicamente viável. 
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Projeto de Extensão: Acompanhamento e Atualização da situação vacinal de alunos, 
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Palavras Chave: Vacinação, Imunobiológicos, doenças imunopreveníveis e Campanha de vacinação.  

Introdução 

São inúmeros os avanços alcançados pelo Sistema de 

Saúde no Brasil com a política de imunização
1. 

Com a 

crescente utilização de vacinas têm-se reduzido 

substancialmente a incidência de doenças 
3
. 

Situações que apresentam risco diferenciado para a 

transmissão de doenças infecto-contagiosas passam a ser 

objeto de preocupação não só dos técnicos e formuladores 

de políticas públicas, mas também dos profissionais de 

saúde e instituições científicas da área.  

Esse trabalho tem como objetivo a atualização e o 

acompanhamento da situação vacinal de alunos, 

professores, colaboradores e comunidade nas 

proximidades da UERR, além de favorecer a interação 

entre o conteúdo teórico/prático das disciplinas de 

Fundamentos de Enfermagem e Saúde Coletiva II. 

Material e Métodos 

Trata-se de um estudo descritivo, na modalidade de relato 

de experiência vivenciada pelos acadêmicos do 3 e 5 

períodos do Curso de Enfermagem da Universidade 

Estadual de Roraima (UERR). As atividades são 

articuladas com a disciplina Fundamentos de Enfermagem 

I, visando possibilitar maior integração entre os 

graduandos e comunidade acadêmica, participar de todas 

as etapas para organização e funcionamento de 

campanhas de vacinação, como também incentivar a 

busca pela pesquisa. 

Resultados e Discussão 

A primeira etapa da Campanha Vacinal foi realizada em 

Abril de 2012, sendo oferecidas as vacinas contra 

Hepatite B e Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), 

foram administradas 257 doses contra hepatite B e 239 

contra tríplice viral. 

Na segunda etapa em Maio de 2013, foram oferecidas as 

vacinas contra difteria e tétano (dT), Hepatite B e 

Influenza, foram administradas 216 doses contra hepatite 

B, 218 doses contra dT e 53 doses contra Influenza. 

A partir dos resultados obtidos com a etapa final de 

avaliação, realizada pelos acadêmicos quanto a 

participação no projeto, obtivemos os pontos positivos e 

negativos sob o olhar dos participantes. Dentre os pontos 

que se destacaram a aprendizagem se mostrou de grande 

relevância, tanto na teoria quanto na prática.  

 

O que nos faz perceber a importância de que a 

universidade invista na realização de projetos semelhantes 

ao que foi realizado, objetivando uma melhora nas 

relações interpessoais, tendo em vista a necessidade do 

profissional de enfermagem em lidar diretamente com a 

comunidade e sua equipe. Essa iniciativa qualificará o 

acadêmico para o mercado de trabalho. 

Conclusões 

Compreendemos que esse tipo de atividade faz parte de 

um processo relevante para o crescimento profissional, em 

que vivenciamos um maior contato com a realidade, 

permitindo a autorreflexão e autoavaliação em relação a 

execução e busca por conhecimentos. 

O projeto de extensão proporciona ao acadêmico a 

oportunidade de autoconhecimento, permitindo que ocorra 

uma evolução por meio do conhecimento e experiências 

vividas, bem como a correção de falhas e erros percebidos 

durante sua vida acadêmica.  
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Palavras-Chave: Projeto Rondon-UERR, Bonfim, Trabalho voluntário.

Introdução 

A universidade é o espaço para a aquisição e 
desenvolvimento de conhecimentos, competências e 
habilidades, capaz de contribuir para a formação cidadã, 
preparação para o mercado de trabalho e na construção 
da autonomia intelectual, dinamizando a relação indivíduo, 
sociedade e ambiente. O Projeto Rondon é importante 
para o envolvimento da comunidade acadêmica das 
instituições de níveis superior. É uma participação 
voluntária que busca alternativas que possa contribuir para 
o desenvolvimento das comunidades assistidas pelo 
projeto. Apresentado uma carência que leve o bem estar 
da população em geral. Os estudantes têm a oportunidade 
de aplicar seus conhecimentos teóricos na realidade local. 
A Operação Makunaima/2010 foi composta por um total de 
07 municípios, sendo eles: Caracaraí, Rorainópolis, 
Amajarí, Bonfim, São João da Baliza, Pacaraima e Alto 
Alegre. É de fundamental importância que a universidade 
participe dos problemas da comunidade onde está 
inserida, como dever de contribuir para melhoria das 
condições de vida da população nos diversos setores 
organizacionais. O município de Bonfim está localizado na 
região leste do Estado de Roraima. A sede municipal 
encontra-se a 125 km de Boa Vista sendo a esta ligada 
através da BR-401. Por meio deste trabalho voluntário, 
procura desenvolver instrumentos de redução da exclusão 
social, possibilitando a ampliação da participação social, 
oportunidades empreendedoras, geração de renda; 
mudanças na qualidade de vida além de cuidados com a 
saúde, alimentação, habitação e ambiente.  

Materiais e Métodos 

A Operação Makunaima/2010 foi composta por um total de 
07 municípios, sendo eles: Caracaraí, Rorainópolis, 
Amajarí, Bonfim, São João da Baliza, Pacaraima e Alto 
Alegre. As atividades no município de Bonfim-RR foram 
realizadas por meio de palestras, oficinas, minicursos e 
atividades de orientação, registro fotográfico, entrevistas 
realizadas junto à comunidade. 

Resultados e Discussão 

A operação do projeto Rondon-UERR foi realizada no 
período de março de 2010 no município de Bonfim no 
Estado de Roraima. As atividades tiveram início com um 
levantamento, para definir os locais adequados para a 
prática das atividades no município, os locais definidos 
foram 04 (quatro) escolas, sendo 02 (duas) Estaduais: 
Escola Estadual Argentina Castelo Branco (ensino médio 
regular - manhã e a EJA - noite); Escola Estadual 
Aldébano José Alcântara (ensino fundamental – manhã e 
tarde, UERR – noite) e 02 (duas) Municipais: Escola 
Municipal Sagrado Coração (ensino infantil); Escola 
Municipal Maciel Ribeiro Da Silva (ensino fundamental – 
manhã e tarde); 01 (uma) Biblioteca Pública. O público 
alvo para participar das atividades foram os estudantes da 
própria escola - incluindo crianças, adolescentes, 
professores e a comunidade geral do município. A 
prefeitura do município disponibilizou hospedagem, 

alimentação e transporte para os rondonistas durante a 
estadia, além de materiais para o uso nas atividades, tais 
como: papel A4, caneta, lápis, papel 40, borracha, pinceis 
atômicos, fita gomada, cola branca, disponibilizaram o uso 
de data show e caixa de som. Foram desenvolvidas, no 
município, as seguintes atividades palestras, oficinas e 
minicursos sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis - 
DST‟s; Gravidez na adolescência; Prostituição e abuso 
sexual infantil; Drogas; Tabagismo – o uso do cigarro; 
Alcoolismo – o uso de bebidas alcoólicas; Alongamento e 
ginástica; Dança; Atividades com professor de Informática 
com a utilização do sistema operacional o Linux; Cinema; 
Saúde bucal; Educação alimentar e Minicurso de 
Informática. Estas atividades foram realizadas no período 
da manhã, tarde e noite. Para as atividades desenvolvidas 
foram elaboradas panfletos, apresentações em slides, 
brincadeiras, apostilas, distribuição de cartilhas e 
preservativos. Todas as atividades foram certificados. Os 
materiais entregues serviram para agregar o 
conhecimento repassado em cada atividade. 

Conclusões 

É de suma importância proporcionar as crianças, jovens, 
adultos e a comunidade em geral, estudos que promovam 
a formação de sujeitos capazes de perceber o 
conhecimento de forma integral e a sua importância para o 
exercício da cidadania reduzindo desigualdades sociais, 
buscando alternativas de sustentabilidade socioeconômica 
e de melhorias no padrão de vida. O Projeto Rondon é 
uma oportunidade para professores e acadêmicos 
colocarem em prática os conhecimentos adquiridos ao 
longo da academia e de se envolverem em um projeto de 
caráter integracionista, ser voluntário para compartilhar 
conhecimento técnico nas comunidades visitadas. Cada 
pessoa que participou do projeto tem sua visão com 
relação aos objetivos postos em práticas em suas 
missões. O trabalho possibilitou ao aluno da UERR 
conhecer uma realidade diferente da comunidade 
acadêmica, o envolvimento com outros problemas e a 
busca de novas oportunidades de aprendizagem 
promoveu atitudes que beneficiaram o ambiente, a 
comunidade e principalmente o acadêmico. Para o 
acadêmico obter a prática real permitiu avaliar a vida 
pessoal e intelectual.  

____________________ 
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Qualidade de castanhas-do-brasil Bertholletia excelsa H. (Lecythidaceae) cultivadas em três 
diferentes áreas de Roraima 
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Palavras Chave: Castanha-do-Pará, extrativismo, amêndoas 

Introdução 

„A castanheira-do-brasil (Bertholletia excelsa, H. B. K.) é 

uma árvore de grande porte que ocorre naturalmente em 

toda a Amazônia, sendo a amêndoa um produto de 

elevada importância econômica, social e preservacionista 

para estados Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, 

Amapá e Mato Grosso. Em alguns destes, é o principal 

produto extrativista não madeireiro de exportação, sendo 

muito rica em proteínas e de alto valor comercial para os 

produtos cosméticos. O sistema tradicional de coleta e 

armazenamento compromete seriamente a sua qualidade, 

favorecendo a incidência de agentes contaminantes, 

principalmente fungos. A safra da castanha-do-brasil 

ocorre anualmente, iniciando em dezembro ou janeiro. Em 

Roraima o período de coleta vai de março a setembro 

devido às condições metereológicas serem diferentes dos 

outros Estados amazônicos. Assim, objetivou-se avaliar 

caracteristicas de qualidade da castanha-do-brasil de três 

diferentes produtores roraimenses, visando obter 

informações básicas sobre a produção e qualidade dos 

frutos, castanhas e amêndoas. 

Materiais e Métodos 

Os frutos, ou ouriços, foram coletados nos municípios de 

Caracaraí, em duas propriedades distintas (MVV e JL), e 

em São João da Baliza (JF), transportados para o 

laboratório de Pós-Colheita e Industrialização da Embrapa 

Roraima, onde foram selecionados e analisados, assim 

como suas castanhas e amêndoas. As castanhas foram 

avaliadas secas e, após um período de 72 h submersas 

em água para facilitar a abertura e minimizar injúrias 

mecânicas nas amêndoas, foram abertas para análise das 

amêndoas. Os frutos foram abertos e armazenados sob 

condições ambiente de laboratório (20+3°C e 70+5% UR) 

E as análises realizadas foram: Classificação e contagem 

das amêndoas e castanhas podres ou vazias, peso da 

amêndoa, peso da castanha, pH, acidez titulavel e 

titulação. 

Resultados e Discussão 

Os resultados mostraram que os frutos da regiao JF 

continham ouriços mais pesados (média de 1.104,28 mg), 

porém menor quantidade de sementes, com média de 16 

castanhas por ouriço. Os frutos da região JL também 

foram considerados pesados (média de 885,44 mg) e 

continham o maior numero de castanhas, chegando a 21 

por ouriço (média de 18 castanhas/ouriço), evidenciando 

que, embora o fruto seja pesado, suas castanhas e 

amêndoas são pequenas (média de peso das amêndoas = 

3.941 mg). Já os frutos da região MVV, possuem ouriços 

mais leves (média de 676,28 mg) e com menor quantidade 

de castanhas/fruto, chegando a 10 por ouriço (média de 

15). Além disso, os frutos dessa região continham o maior 

índice de castanhas consideradas ruins, como ocas, 

podres e/ou deterioradas, principalmente por fungos.  

As análises quimicas mostraram que as amêndoas da 

região JL ficaram com a média de pH de 6,64. O da região 

JF ficou em média de 6,87 e da região MVV em média de 

6,65. 

As analises de nitrogênio, diretamente relacionadas ao 

conteúdo de proteína do produto, mostraram que as 

amêndoas da região JL tiveram em torno de 28,883 N 

g/Kg, da região JF foi de 29,718 N g/Kg e os da região 

MVV mostraram frutos com 28,685 N g/Kg.  

As amêndoas da região JF tinham umidade em torno de 

2,7%, da região MVV em torno de 2,8% e da JL umidade 

de 2,9%. 

E os frutos da região JL mostraram 5,2 de acidez, na 

região MVV tava em média 4,81 e na região JF em torno 

de 3,94. 

Os resultados evidenciam que as amêndoas produzidas 

em diferentes regiões do Estado de Roraima não possuem 

diferenças significativas entre si para as análises químicas 

avaliadas por este trabalho, caracterizando-as como 

homogêneas. 

Conclusões 

Assim, esses resultados evidenciam que nestes três 
produtores do Estado há produtos de qualidade, porém 
que ainda demandam atenção. Conclui-se que, para os 
produtos testados, o peso dos ouriços não está 
diretamente associado ao numero e/ou tamanho e/ou 
qualidade das castanhas e/ou das amêndoas, principal 
interesse da produção, demandando maiores cuidados por 
parte de produtores e compradores. As análises quimicas 
não mostraram grande diferença entre as diferentes 
regiões. 
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Qualidade de resíduos orgânicos oriundos de compostagem em empresa de pesquisa 
agropecuária 
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Palavras Chave: avaliação da qualidade, fertilizantes compostos, Instrução Normativa N° 25/2009. 

Introdução 

Um dos principais problemas ambientais da atualidade é a 

destinação de resíduos orgânicos. Quando são 

descartados de forma incorreta em depósitos irregulares 

geram impactos ambientais, sanitários, sociais e 

econômicos devido à atração de vetores de doenças, e 

geração de gases e líquidos com alto poder poluidor 

(INÁCIO; MILLER, 2009). De acordo com Kiehl (1985) a 

compostagem é uma técnica idealizada para se obter mais 

rapidamente e em melhores condições a estabilização da 

matéria orgânica. O nível adequado de umidade do 

fertilizante composto humificado (curado) é ótimo quando 

está entre 15-25% e bom entre 25-35%, a relação C/N é 

considerada boa entre 12/1 e 18/1, sendo indesejável 

acima de 18/1, já o pH é bom quando está entre 6,0 e 7,5, 

e ótimo quando se apresenta acima de 7,5. A Instrução 

Normativa (IN) da Secretaria de Defesa Agropecuária 

(SDA) N° 25/2009 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), determina o valor máximo de 50% 

de umidade, relação C/N de no máximo 20/1, e pH de no 

mínimo 6,0 para um fertilizante composto humificado, 

pronto para uso agrícola. Desse modo, o objetivo do 

estudo foi avaliar a qualidade de resíduos orgânicos 

através dos parâmetros: umidade à 65ºC, relação 

carbono/nitrogênio (C/N) e índice de pH, com base na IN 

da SDA N° 25/2009 do MAPA. 

Material e Métodos 

Os resíduos orgânicos selecionados para avaliação de 

qualidade foram três (1, 2 e 3). Os resíduos 1 e 2 são 

compostos por restos de cultura de seringueira, esterco 

ovino e calcário dolomítico os quais foram dispostos de 

forma alternada em leiras sobre piso impermeável 

(cimento). No tratamento do resíduo 2 foram utilizados 

galhos para facilitar a aeração natural do processo. Já o 

resíduo 3 é composto por restos de alimentos e podas de 

jardins, sendo dispostos de forma alternada diretamente 

no solo. Os dois primeiros, 1 e 2, foram obtidos na área 

externa do campo experimental Serra da Prata da 

Embrapa, localizado no município de Mucajaí-RR. E o 

resíduo 3 é oriundo de compostagem domiciliar no 

município de Boa Vista-RR. O método adotado foi o de 

compostagem aeróbica com leiras de 2m de largura por 

3m de comprimento e com 1,5m de altura.  Os 

reviramentos das leiras foram realizados de 15 em 15 dias 

invertendo as camadas (superior e central) para suprir a 

demanda de oxigênio e homogeneizar a massa de 

compostagem. O processo adotado teve a duração média 

de 90 dias para bioestabilização dos resíduos. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos dos parâmetros avaliados neste 

trabalho são apresentados na tabela 1.  

 

Tabela 1. Valores de Umidade 65ºC, Relação C/N e pH 

obtidos na avaliação dos resíduos orgânicos no processo 

de compostagem em empresa de pesquisa agropecuária. 

 (U. 65ºC = Umidade à 65ºC; C/N = Relação 

Carbono/Nitrogênio; pH = Potencial hidrogeniônico; IN = 

Valores máximo e mínimo da Instrução Normativa N° 

25/2009 - MAPA. 

 

Os parâmetros de umidade e pH indicam que os resíduos 

1 e 2 ainda estão em processo de decomposição por 

possuírem baixa umidade, e por serem ácidos e 

levemente alcalinos,  enquanto que o resíduo 3 encontra-

se bioestabilizado. Com o parâmetro da relação C/N 

podemos inferir que os resíduos 2 e 3 se encontram em 

um estágio de decomposição mais avançado, estando de 

acordo com a IN, já o resíduo 1 ainda não se encontra 

totalmente bioestabilizado. De acordo com Kiehl (1985) os 

resíduos orgânicos domiciliares tendem a se decomporem 

mais rápido, por serem materiais com baixa relação C/N 

inicial, reduzindo o tempo de compostagem. 

Conclusões 

Os resíduos orgânicos avaliados têm boa qualidade, 

atendem as especificações exigidas pela Instrução 

Normativa Nº 25/2009 do MAPA. Após 90 dias somente o 

resíduo 3 se apresentou na fase final de decomposição 

(humificação/cura). 
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Parâmetros 1 2 3 IN                              

U. 65ºC 4,26 6,99 28,67 < 50% 

C/N 20,51 16,52 13,37 < 18/1 

pH 6 - 7 7 - 8 8 – 9 > 6 
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Reação de Linhagens de feião-caupi à mancha bacteriana causada pela bactéria 
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Palavras Chave: Epidemiologia, Severidade, Resistência de plantas. 

Introdução 

O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.], conhecido 
também como feijão-de-corda, feijão regional e feijão 
macassar, é uma cultura adaptada as mais diversas 
condições de clima e solo, sendo a leguminosa alimentar 
mais importante das regiões norte e nordeste do Brasil 
(Ehlers & Hall, 1997; Freire Filho et al., 2005). Em 
Roraima, o plantio de feijão-caupi é tradicionalmente 
conduzido por pequenos produtores e comunidades 
indígenas, em áreas de até 1 ha, mas com perspectivas 
de expansão da área plantada por produtores que utilizam 
irrigação e mecanização em áreas superiores a 30 ha. 
Porém, a cultura está sujeita a várias doenças que podem 
limitar sua produção, como a mancha-bacteriana do feijão-
caupi, que tem como agente causal a bactéria 
Xanthomonas axonopodis pv. vignicola. Os sintomas são 
manchas foliares, que gradualmente desenvolvem lesões 
necróticas, angulares com centro amarronzado, envolvido 
por halo amarelo. O desenvolvimento da mancha-
bacteriana do feijão-caupi é favorecido em condições de 
umidade e temperatura elevada. A bactéria foi detectada 
no Estado de Roraima em 2002. Devido às condições 
climáticas em Roraima serem favoráveis para a ocorrência 
da doença. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação da 
Embrapa Roraima, Boa Vista/RR. Plantas de feijão-caupi 
foram cultivadas em vasos plásticos de 5L contendo solo 
desinfestado previamente com fumigante de solo do 
princípio ativo metam-sódico. O isolado de Xav foi 
semeado em placas de Petri contendo meio 523 e mantido 
em incubadora tipo BOD durante três dias a 25ºC ± 2ºC. 
Após este período, as células bacterianas obtidas foram 
suspensas em água destilada esterilizada e as 
concentrações de inóculo ajustadas para 10

7
 UFC mL

-1
. A 

inoculação foi realizada por aspersão quando as plantas 
estavam no estádio de dois a três trifólios e como controle, 
plantas foram pulverizadas com água esterilizada. 
Posteriormente, as plantas foram cobertas com sacos 
plásticos previamente umedecidos, simulando câmara 
úmida, durante 24 horas. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado com 10 tratamentos e oito 
repetições, sendo cada repetição um vaso com uma 
planta. Os tratamentos corresponderam as 13 linhagens 
(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12 e L13). A 
avaliação da severidade final da doença foi feita aos 25 
dias após a inoculação, baseando-se na porcentagem de 
área foliar lesionada, com auxílio de escala diagramática 
(Lima et al, 2013). Os dados foram submetidos à análise 
da variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-
Knott a 5%, usando o programa SISVAR. 
 
 

Resultados e Discussão 

 
Os valores de severidade máxima da mancha bacteriana 
do feijão-caupi avaliado nas 13 linhagens, em ordem 
crescente, seguidas de letras que diferem as médias,  
foram: L4=0,39% (a); L3=0,43% (a); L5=0,44% (a); 
L6=0,64% (a); L13=0,98% (a); L1=1,29% (a); L7=1,47% 
(a); L9=2,23% (a); L12=2,82% (b); L10=3,49% (b); 
L8=4,10% (b); L11=4,34% (b); e L2=4,46% (b). Médias 
seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente 
entre si. Verificou-se que não houve diferença significativa 
entre os valores de severidade das Linhagens de feijão-
caupi L1, L3, L4, L5, L6, L7, L9 e L13. Entretanto, estas 
linhagens diferiram das demais. Não houve diferença 
significativa entre os valores de severidade de L2, L8, L10, 
L11 e L12 que apresentaram os maiores valores de 
severidade da doença, demonstrando maior 
suscetibilidade à mancha bacteriana do feijão-caupi.  Em 
trabalho realizado por Halfeld-Vieira et al. (2011), testando 
a reação de 10 cultivares de feijão-caupi à mancha 
bacteriana em condições de campo em Roraima, verificou-
se que as cultivares BRS Mazagão, BR 17- Gurguéia e 
Vita-7 apresentaram reação de resistência à mancha-
bacteriana. Diante disso, os resultados do presente 
trabalho demonstram que há necessidade de avaliar a 
reação de cultivares e linhagens em condições de campo. 
Pois, em casa-de-vegetação as condições são controladas 
e nem sempre apresentam os mesmos resultados 
observados em campo.  

Conclusões 

Todas as linhagens testadas apresentaram sintomas da 
mancha bacteriana do feijão-caupi, sendo a severidade 
maior nas linhagens L2, L8, L10 e L11. 
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Introdução 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas  Educacionais 

“Anísio Teixeira” (INEP), órgão encarregado de 

implementar as políticas de avaliação do Ministério da    

Educação (MEC), desenvolveu e coordenou vários 

estudos e estruturou a proposta para o primeiro Exame 

Nacional do Ensino Médio-ENEM (AMAURO E CURVELO, 

2007). Esta pesquisa teve como objetivo comparar os 

conteúdos de Química aplicados nas provas do ENEM nos 

anos de 2011 e 2012 com aqueles ministrados em sala de 

aula pelos professores da rede Estadual, Particular e 

Federal na capital Boa Vista, Roraima. Foram avaliadas 

três escolas da rede estadual, uma da rede federal e uma 

da rede particular que aparecem na lista das melhores 

notas, localizadas em Boa Vista, para obter informações 

sobre o ensino dos alunos das três séries do Ensino Médio 

sobre a questão ambiental. Os resultados mostraram que 

as escolas pesquisadas possuem métodos pedagógicos 

distintos.  

Material e Métodos 

Foram analisados a Matriz de Referências de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias,utilizada no ENEM,os 

conteúdos de química abordados nas provas, informações 

sobre o ranking das escolas com as melhores notas do 

Estado de Roraima nos anos de 2011 e 2012, bem como 

os conteúdos de química repassados em sala de aula nas 

escolas de nível médio pesquisadas.  

Após a análise das provas, tomando como base a lista das 

escolas com melhor rendimento no ENEM na cidade de 

Boa Vista, escolheu-se para dar continuidade a pesquisa 3 

escolas na rede estadual de ensino, 1 federal e 1 escola 

particular. Os professores da disciplina de química nestas 

escolas foram entrevistados com o intuito de coletar 

informações sobre o ensino dos alunos das três séries do 

Ensino Médio sobre a questão ambiental. 

Foi apresentado aos professores, as questões aplicadas  

nas provas do ENEM de 2011 e 2012, questionada a 

forma como a química é ensinada e se a química 

ambiental faz parte dos conteúdos didáticos obrigatórios 

em sala de aula através de temas transversais, como 

sugere os PCNs (BRASIL, 1997).  

Resultados e Discussão 

Com base na análise das provas do ENEN de 2011 e 2012 

do conteúdo Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

foram identificadas 36 questões da disciplina de Química. 

Dentre elas, percebeu-se que 16 são voltadas aos 

assuntos ministrados em sala de aula e 20 questões são 

relacionadas às questões ambientais. Totalizando 55,4% 

do assunto abordado nas provas neste período. 

Segundo os professores de química das escolas, em sala 

de aula não se trabalha as questões no mesmo formato 

que é cobrado no ENEM, devido a fatores que vão desde 

falta de tempo, preocupação para preparar os alunos para 

as provas dos vestibulares de forma tradicional utilizando 

apenas livros didáticos, até a escola não possuir propostas 

voltadas a questão ambiental. Os temas relacionados a 

química ambiental são trabalhados apenas em projetos 

isolados, como feiras de ciências ou em gincanas da área, 

mesmo estando presente na maioria dos PPP`s. Nas 

demais escolas, responderam que trabalham a 

contextualização e a interdisciplinaridade dos conteúdos 

de química, por meio de livros paradidáticos para 

enriquecer os conhecimentos dos alunos, além de projetos 

voltados ao meio ambiente de uma forma geral durante 

todo o ano, levando em consideração o PPP e tendo o 

apoio da gestão da escola. Percebemos que as notas 

estão muito próximas tanto em 2011 como em 2012, 

portanto, as 20 questões avaliadas das provas do ENEM, 

voltadas a química ambiental, poderiam fazer a diferença 

nos resultados se fossem trabalhadas durantes os três 

anos do ensino médio. 

Conclusões 

Se os assuntos didáticos voltados a disciplina de química 

fossem trabalhados de forma contextualizada com a 

química ambiental na rede estadual, as notas das escolas 

seriam maiores, pois foram 20 questões nas provas de 

2011 e de 2012, voltada para essa área. Além de fazer a 

diferença no resultado final, melhorando a posição das 

escolas na classificação no ranking das melhores notas do 

ENEM juntamente com as particulares e federais, também 

proporcionaria uma melhor formação deste estudante, de 

forma que ele se torne mais crítico e um cidadão 

consciente para tomada de decisões que proponham 

soluções aos problemas ambientais que enfrentamos 

atualmente. 
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Introdução 

Educação Ambiental é uma das ferramentas existentes 
para a sensibilização e capacitação da população em geral 
no que diz respeito aos problemas ambientais (Mousinho, 
2003). Desse modo, sua presença e prática são 
indispensáveis em todos os níveis de ensino (Brasil, 1996). 
Assim, a Literatura de Cordel em sala de aula pode ser 
utilizada como forma de despertar o senso crítico do aluno, 
bem como sua capacidade de observação da realidade 
social, histórica, política, econômica (Alves, 2008) e por 
que não, (Queiroz, 2012) da realidade ambiental? Nesse 
pensar, buscamos desenvolver a formação do conceito de 
Educação Ambiental utilizando como tema organizador o 
resíduo de óleo usado na cozinha. Participaram da 
proposta, 19 estudantes de uma turma de 2º ano do 
Ensino Médio regular da Escola Estadual Tenente João de 
Azevedo Cruz, em Nova Colina, perímetro rural do 
município de Rorainópolis.  

Material e Métodos 

(I)Planejamento da proposta de forma interdisciplinar por 
meio dos componentes curriculares de Química e Língua 
Portuguesa; (II) Execução da proposta, a qual constou das 
seguintes ações: aplicação de questionário diagnóstico 
para aferir o conhecimento prévio dos estudantes sobre 
descarte, reutilização e potencial poluidor; uso da internet, 
exibição de vídeos e aplicativos de edição de texto e 
apresentação de slides do software livre BrOffice para  
desenvolvimento do tema organizador, visando explorar as 
questões ambientais e a formação do conceito de 
Educação Ambiental; apresentação da Literatura de Cordel 
aos estudantes; Confecção de Cordéis pelos estudantes 
sobre a temática; Análise dos Cordéis visando evidências 
da formação do conceito de Educação Ambiental por parte 
dos estudantes. 

Resultados e Discussão 

Conforme questionário inicial: 93% dos estudantes 
descartam o resíduo de óleo comestível na pia ou no solo 
e 7% guardam em garrafas de plástico; 39 % afirmaram 
que o resíduo de óleo polui, 27 % não sabem se é um 
poluente e 34 % afirmaram que não polui; 68 % afirmaram 
que este resíduo serve para fabricar sabão e 32 % 
afirmaram não saber se pode ser reutilizado. 

Essas informações evidenciaram que os 
estudantes possuíam alguns conhecimentos em relação à 
temática, mas, não uma linguagem elaborada para 
explicar alguma relação com as questões ambientais. 

A análise dos cordéis considerou as 
características estruturais dos mesmos (métrica, versos); 
utilização da língua culta e regional; e construção correta 
das proposições (sentido lógico do ponto de vista 
semântico e científico). 

 
 

 
 
Assim sendo, verificou-se que 100% dos cordéis foram 
construídos conforme as características estruturais; 64% 
usou linguagem regional e/ou popular; 91% apresentou 
proposições semântica e cientificamente adequadas. 
Assim, constatou-se que as informações iniciais ou 
conhecimentos prévios presentes na estrutura cognitiva 
dos alunos, as quais serviram de ancoradouros às novas 
informações, ganharam um sentido mais elaborado e 
possivelmente se mantenham armazenadas por muito 
mais tempo, podendo servir de novos ancoradouros a 
outros conhecimentos (Ausubel, 2003). 

Conclusões 

Este trabalho colaborou para a melhoria de alguns 
aspectos qualitativos da aprendizagem discente, como a 
atenção e o interesse em socializar o que pensam, uma 
vez que a interdisciplinaridade e a transversalidade ajudou 
a tornar o conhecimento escolar útil no cotidiano, ao aliar-
se o tema transversal da Educação Ambiental por meio de 
um tema organizador bastante conhecido pelos sujeitos 
participantes. Sendo assim, este trabalho poderá contribuir 
para uma mudança na postura e modo de agir, destes 
estudantes, na vida em sociedade e nas relações com o 
meio ambiente, tornando-os mais sensíveis quanto às 
questões de preservação dos recursos naturais. Nessa 
ótica, a Literatura de Cordel surge como uma possibilidade 
didática para a formação do conceito de Educação 
Ambiental e como um veículo de comunicação e uma 
mídia de difusão de conhecimentos, e além disso, uma 
estratégia simples e bastante acessível economicamente 
de ser trabalhada em sala de aula. 
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Introdução 

Em Roraima a produção de feijão-caupi, ainda pequena, 
se destina principalmente ao mercado interno, sendo 
consumida principalmente na forma de feijão verde 
(OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2002). 
A agricultura orgânica vem se destacando e ocupando o 

seu espaço na agricultura mundial, por se tratar de um 
sistema de produção que visa à conservação dos 
recursos naturais (SANTOS; SANTOS, 2008). Embora 
alguns estudos tenham sido desenvolvidos acerca do 
feijoeiro, cultivado com adubação orgânica em diversas 
localidades do Brasil, poucos são os relatos no Norte, 
especificamente em Roraima. Nesse contexto, estudos 
dessa natureza são importantes, pois visam buscar 
fontes alternativas de adubação e conhecimento de 
técnicas de cultivo que proporcionem maior rendimento à 
cultura nas condições edafoclimáticas da região. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de 

diferentes fontes de adubação na produtividade do feijão-
caupi. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido nos meses de março a maio 
de 2014, no município de Normandia. Adotou-se o 
delineamento em blocos ao acaso com três repetições e o 
esquema fatorial 2 x 6, sendo dois cultivares, cujas 
sementes foram obtidas de experimentos anteriores 
conduzidos pela instituição, (BRS Milênio e BRS Guariba), 
submetidos a cinco fontes de adubação   (adubação 
mineral com NPK;  esterco bovino; esterco bovino + adição 
de biofertilizante; composto orgânico; composto orgânico + 
adição de biofertilizante) e testemunha, perfazendo no total 
12 tratamentos. A parcela foi constituída por 4 linhas de 5 
m, deixando-se após o desbaste 10 plantas por metro 
linear. 
Por ocasião da colheita para grão verde, foram avaliadas 

as seguintes características: produção de vagem verde 
(PVV), produção de grãos verdes (PGV) e índice de grãos 
verdes (IGV). Os dados obtidos foram submetidos à 
análise de variância, e as médias comparadas pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 

O cultivar BRS Guariba apresentou melhor desempenho, 
considerando a produção de vagem verde (PVV) e de 
grãos verdes (PGV), produzindo 338,6 kg a mais de grãos 
verdes que o cultivar BRS Milênio (Tabela 1). O BRS 
Guariba é um cultivar com potencial produtivo confirmado 
em ensaios experimentais para produção de feijão verde 
(ROCHA et al., 2006).  
A não significância para fontes de adubação sugere que 

os adubos orgânicos proporcionam respostas 
semelhantes, ao adubo mineral, em termos de 
produtividade. A adição de matéria orgânica ao solo trás  
 

benefícios físicos e químicos, aumentando a CTC do solo 
e melhorando a sua estrutura, favorecendo o 
desenvolvimento da planta. 

 
Tabela 1. Médias de produtividade de vagem verde (PVV), 
produtividade de grãos verdes (PGV) e índice de grãos 
verdes (IGV) dos cultivares de feijão-caupi, submetidos a 
diferentes fontes de adubação. Normandia, 2014 

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 

Conclusões 

O cultivar BRS Guariba apresentou melhor 
rendimento, independentemente do tipo de adubação 
utilizada.  

A eficiência da adubação orgânica foi equivalente à 
adubação mineral, indicando que o uso de adubos 
orgânicos na cultura do feijão-caupi pode proporcionar 
produtividade semelhante àquelas obtidas por meio do uso 
de adubos químicos. 
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CULTIVAR 
PGV  

(kg ha
-1

) 

PVV  

(kg ha
-1

) 

IGV  

(%) 

BRS Guariba 1832,45 a 3221,66 a 56,88  b 

BRS Milênio 1493,90  b 2480,60  b 59,98 a 

FONTES DE 

ADUBAÇÃO 

PGV  

(kg ha
-1

) 

PGV 

 (kg ha
-1

) 

IGV 

 (%) 

Testemunha 1419,44 a 2372,40 a 59,44 a 

Composto  (C) 1786,15 a 3094,56 a 57,73 a 

Esterco  (E) 1779,13 a 3111,80 a 57,46 a 

C + biofertilizante 1654,33 a 2751,51 a 59,75 a 

E + biofertilizante 1592,75 a 2719,32 a 58,51 a 

NPK 1747,27 a 3057,19 a 57,72 a 

CV (%) 23,34 21,94 5,76 
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Introdução 

A Operação Boiúna, realizada através do Rondon-UERR, foi 

batizada com este nome devido a uma lenda regional que conta 

a história de uma linda índia que era apaixonada pelo rio 

Branco. A Operação foi realizada no período de 05 a 16 de 

outubro de 2011, com duração de 12 dias e ações nas 

comunidades: Santa Maria do Boiaçú, Caicubí, Sacaí, 

Cachoeirinha. A extensão universitária é um processo educativo, 

cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável, viabilizando a relação transformadora entre a 

universidade e a sociedade ribeirinha da região do Baixo rio 

Branco.   

Materiais e Métodos 

As ações realizadas nas comunidades contempladas pela 

Operação fazem parte do rol de áreas da extensão universitária 

como: comunicação, meio ambiente, tecnologia, produção e 

trabalho, cultura, direitos humanos e justiça, educação e saúde, 

capacitando os acadêmicos para atuarem em situação real, 

desenvolvendo na prática os conteúdos aprendidos na 

academia. Universitários e professores ministraram palestras, 

oficinas e minicursos com temas diversificados, como agricultura 

familiar, resíduos sólidos, compostagem familiar, reciclagem, 

saúde bucal, higiene corporal, DSTs e AIDS, sensibilização 

contra drogas lícitas e ilícitas, saúde do idoso, primeiros 

socorros, além da capacitação de professores. 

Resultados e Discussão 

Nas comunidades foram realizadas as seguintes ações: I-  

palestras sobre: a) planejamento familiar; b) prevenção de DST; 

c) prevenção de AIDS e d) prevenção e uso de drogas; II – 

atividades de : a) coleta de fezes para posterior diagnósticação  

da causa de diarreia nestas populações ribeirinha; b) 

mapeamento do perfil nutricional das crianças ribeirinhas de 06 

a 10 anos; c) visitas domiciliares com aplicação de questionário 

socioeconômico, para realização de levantamento e 

cadastramento do histórico de saúde das famílias; c) reuniões 

com os agentes de saúde das comunidades de Santa Maria do 

Boiaçú e Caicubí; d) aferição de pressão arterial aleatória e 

controle dos hipertensos; e) teste de glicemia capilar aleatória e 

controle de diabéticos com orientação dos cuidados e controle 

da pressão arterial e diabetes; f) teste de acuidade visual; g) 

aferição antropométrica das crianças de 06 a 10 anos; h) 

distribuição de preservativos masculinos nas escolas e unidade 

básica de saúde para prevenção de DSTs e Aids, assim com 

para controle no planejamento familiar. Além das ações dos 

acadêmicos e professores as comunidades também foram 

assistidas por médicos. Além das ações voltadas as cuidados e 

prevenções na área da saúde também se desenvolveu 

atividades na III - área da agricultura com: a) oficinas de 

construção de canteiros ecológicos com garrafas de plásticos 

(PET) suspensos; b) preparo do terriço (terra vegetal) para o 

plantio; c) semeadura das seguintes hortaliças: tomate, rúcula, 

pimentão, salsa, repolho, pimenta, cheiro-verde, coentro, entre 

outras; d) confecção de regador ecológico com garrafa de 

plástico (PET); e) dimensionamento da quantidade de água de 

irrigação; f) recomendação dos tratos fitossanitários 

ecologicamente corretos; g) oficinas de compostagem familiar; 

h) construção da composteira com dimensões de 1,5 metros de 

profundidade por 3,5 metros de largura, com bordas abauladas 

para facilitar o manuseio do composto; i) materiais recolhidos 

para serem colocados na composteira, tais como: restos de 

cozinha, galhos, folhas, paus, serragem, sangue, sobras 

orgânicas da cozinha; j) controle de temperatura ambiente e 

irrigação; k) período de revolvimento do composto e época de 

decomposição final do húmus; l) oficinas de confecção de sabão 

com restos de óleos de cozinha. 

Conclusões 

Ações, como a propiciada pelo Rondon-UERR, possibilitam a 

comunidade acadêmica um choque de realidade, uma vez que 

ao sair dos bancos acadêmicos e se deslocar para regiões tão 

inóspitas como a região do baixo rio Branco, os acadêmicos e 

professores imergem em uma rotina fora de suas realidades, e 

se deparam com necessidades básicas de uma comunidade. 

Neste contato há troca de conhecimentos e experiências de 

vida. Enquanto a academia leva o conhecimento científico e, 

muitas vezes, durante a operação tem que trabalhar a 

readequação de ações, a comunidade contemplada retribui com 

acolhimento, conhecimento empírico e gratidão. Muitas vezes 

esta imersão traz reflexões sobre o cotidiano e necessidades, 

consideradas, fundamentais nos grandes aglomerados. Este ato 

de viver e vivenciar as realidades existentes e levar um pouco de 

conhecimento, esta troca de informações e ações, transforma a 

comunidade acadêmica em uma comunidade mais humanizada 

e preparada para os desafios e percalços da vida. Os 

participantes, de ações como estas, normalmente, voltam com 

outra visão de mundo e de valores.       
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Seleção in vitro de isolados de rizobactérias e Trichoderma spp., com potencial de controle  
da fusariose do maracujá.  
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Palavra Chave: Passiflora edulis, resistência, biocontrole. 

Introdução 

O maracujazeiro pertence à família Passifloraceae, que 

compreende 17 gêneros e cerca de 600 espécies. Todas 

crescem nas regiões tropicais e subtropicais. O gênero 

Passiflora é o maior dessa família, com cerca de 450 

espécies, sendo as mais importantes a Passiflora edulis f. 

flavicarpa (maracujá amarelo). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

estatística (IBGE), a produção brasileira de maracujá 

amarelo na safra 2013 ficou em torno de 780 mil 

toneladas, produzida em 51.000 ha, com receita anual de 

R$ 670 milhões, sendo o Nordeste do Brasil, a região que 

mais produz 73% da produção nacional em 37 mil ha. 

Tendo o suco de maracujá uma grande expressão no 

cenário de exportações, sendo o segundo na lista de 

sucos destinados a importação (MELETTI et al., 2010). 

A fusariose é uma doença causada pelo fungo Fusarium 

solani. Os sintomas consistem em uma leve murcha, 

acompanhada de alteração na coloração das folhas para 

um verde pálido, posteriormente ocorrendo murcha 

drástica, desfolha e morte da planta. É comum observa o 

completo anelamento necrótico do colo da planta doente e 

um avermelhamento dos tecidos internos do caule 

(FISCHER et al., 2005). 

O presente trabalho objetivou avaliar o antagonismo in 

vitro de isolados de Trichoderma spp., e de rizobactérias 

oriundos do estado de Roraima frente ao crescimento 

micelial do Fusarium. solani. 

Material e Métodos 

Os ensaios foram realizados na sede da Empresa 

Roraima, utilizando as estruturas do laboratório de 

fitopatologia e casa de vegetação. 

O isolado de F. solani foi obtido de planta de maracujá 

amarelo com sintomas da fusariose, seguindo a 

metodologia de Dhingra e Sinclair (1995). 

Os isolados de rizobactérias e de Trichoderma spp., foram 

isolados de raízes  de maracujá e amostras de solo 

respectivamente. 

Após a obtenção dos isolados, procedeu-se os testes in 

vitro. No teste com isolados Trichodermas spp., foram 

utilizados 31 isolados, o delineamento utilizado foi o 

inteiramente casualizado. Discos de meio BDA com 

diâmetro de 5 mm contendo micélio de F.solani e discos 

de mesmo diâmetro contendo micélio de Trichoderma spp, 

foram pareados em placas de Petri de 90 mm de diâmetro 

contendo meio BDA,  as placas permanecendo em BOD a 

27 °C e fotoperíodo de 12 h. 

No teste com isolados de rizobactérias, foram utilizados 

200 isolados, em placas de Petri contendo meio de cultura 

BDA com quatro repetições para cada tratamento, tais 

placas receberam no centro, um disco de 5 mm de 

diâmetro contendo micélio de F. solani, e em quatro 

pontos opostos e equidistantes do centro da placa, foram 

semeado apenas um isolado bacteriano, cada tratamento  

representado um isolado. A testemunha contou com  F. 

solani  cultivado isoladamente. 

Resultados e Discussão 

Nos ensaios realizados com isolados de Trichoderma spp., 

dos 31 isolados testados, apenas 10 (32%), apresentaram 

rápido crescimento micelial e, com apenas três dias de 

incubação já apresentavam inibição no desenvolvimento 

do F. solani.  O melhor isolado de Trichoderma spp. inibiu 

em 67% o crescimento micelial do F.solani. 

Após avaliação da antibiose dos 200 isolados de 

rizobactérias, foram selecionados com atividade 

antagônica apenas 10 (5%) isolados bacterianos com 

capacidade para inibir o crescimento de F. solani. igual ou 

superior a 50%. O melhor isolado bacteriano inibiu o 

crescimento micelial do F. solani em 73%, demonstrando 

com isso que tais microrganismos possuem efeito 

antagônico ao crescimento do F. solani.  

Conclusões 

Conclui-se com o presente trabalho que os isolados de 

rizobactérias e de Trichoderma spp., selecionados de 

áreas produtoras de maracujá do estado de Roraima, 

possui antagonismo in vitro ao crescimento micelial do F. 

solani. Os melhores isolados dos referidos 

microrganismos, inibiram o crescimento micelial do F. 

solani em 73 e 67% para rizobactérias e Trichodermas 

spp. respectivamente. 
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Introdução 

Uma das principais dificuldades encontradas na seleção 

de plantas matrizes de castanha-do-brasil (Bertholletia 

excelsa H.B.K.) é a avaliação, em condições de mata, da 

produção de uma grande quantidade de indivíduos ao 

longo de vários anos. Esta avaliação demanda tempo e 

mão de obra excessiva para coleta dos frutos e retirada 

das sementes. Sendo assim, o presente estudo teve por 

objetivo avaliar o índice de coincidência de genótipos 

selecionados quanto à produção real e quanto à produção 

estimada de sementes em área nativa de Roraima. 

Material e Métodos 

Este estudo foi realizado em Junho de 2014, com 

avaliação de 21 genótipos nativos de castanha-do-brasil, 

pertencentes à área da Madeireira Vale Verde, localizada 

no Município de Caracaraí – RR. Os genótipos foram 

inicialmente avaliados quanto ao número total de frutos 

(NF) e à produção real de sementes (PRS). 

Paralelamente, de cada genótipo, foram retiradas três 

amostras aleatórias (A, B e C) contendo 5% do NF cada 

uma, as quais foram também combinadas para formar três 

amostras de 10% (D, E e F) e uma amostra (G) de 15% do 

NF. As sementes contidas em cada amostra foram 

avaliadas quanto ao peso fresco (PSA), e a relação entre 

PSA e o número de frutos em cada amostra resultou no 

peso de sementes por fruto (PSF). Esta, por sua vez, foi 

utilizada para se obter a produção estimada de sementes 

por genótipo (PES), por meio da expressão PES = NF x 

PSF. Os dados obtidos da avaliação da PRS e das PES, 

considerando as diferentes porcentagens de frutos 

amostrados, foram submetidos à análise estatística 

descritiva, utilizando-se para isso o programa Genes 

(CRUZ, 2009). Os índices de coincidência (IC) de 

genótipos selecionados tanto para a PRS quanto para 

cada PES, considerando diferentes intensidades de 

seleção, foram também obtidos.  

Resultados e Discussão 

Ao se considerar os valores da PSR (Tabela 1), os 

genótipos MVVP0206, MVVP0233, MVVP0103, 

MVVP0154 e MVVP0104 se destacaram por apresentar 

valores superiores à média geral (11,64 kg de sementes). 

  

Tabela 1. Produção real (PRS; kg) e produção estimada 

de sementes (PES; kg) de castanha-do-brasil, 

considerando diferentes porcentagens de frutos 

amostrados (5%, 10% e 15%), médias gerais (Mg), 

coeficientes de variação (CV) e índices de coincidência 

(IC) de genótipos selecionados tanto para a PSR quanto 

para cada PSE, sob diferentes intensidades de seleção 

(10%, 20% e 30%). Boa Vista - RR, 2014 

Genótipo PSR PSE 5% PSE 10% 
PSE 
15% 

 

  A B C D E F G 

MVVP0206 56,01 47,82 57,10 50,63 52,46 49,22 53,86 51,85 

MVVP0233 40,69 36,41 38,58 35,89 37,50 36,15 37,24 36,96 

MVVP0103 24,89 23,44 24,93 22,09 24,18 22,76 23,51 23,48 

MVVP0154 14,24 16,52 15,62 12,53 16,07 14,53 14,08 14,89 

MVVP0104 13,19 14,83 11,65 12,57 13,24 13,70 12,11 13,02 

Mg 11,64 11,14 11,8 10,81 11,47 10,98 11,31 11,25 

CV (%) 115,34 104,45 113,77 110,49 109 107,18 112,11 
109,3

9 

IC (10%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

IC (20%) 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 

IC (30%) 1,00 1,00 0,83 0,83 1,00 1,00 0,83 1,00 

Exceto para uma das amostras de 5% dos frutos (C; 0,75), 

ao se considerar intensidades de seleção de 10% e 20%, 

os ICs foram iguais a 1,00 para todas as demais 

amostragens realizadas. Para a intensidade de seleção de 

30%, por outro lado, duas amostras de 5% (B e C) e uma 

amostra de 10% dos frutos (F) apresentaram ICs inferiores 

a 1,00 (0,83). Estes resultados indicam que, para a 

intensidade de seleção de 30%, são necessárias 

amostragens mais representativas, ou seja, de pelo menos 

15% do NF, fato que está de acordo com estudo realizado 

por Tonini (2013). Este autor concluiu que para limites de 

erro de 10%, a porcentagem de frutos de castanheira a 

serem avaliados, é, em média, 33,0%. Apesar destes 

resultados, informações adicionais, envolvendo vários 

anos de avaliação, devem ser consideradas. 

Conclusões 

Amostras contendo abaixo de 15% do NF foram eficientes 

apenas para a intensidade de seleção de 10%, onde os 

ICs de seleção para a PRS e para as PES foram máximos. 
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Introdução 

Coleções zoológicas são depositários de material 
biológico, servem de apoio para aula prática e como 
testemunho da biodiversidade formando fontes de estudos 
compondo também um suporte para o desenvolvimento 
científico (LEONEL & SANTOS, 2010). Nas ações 
educativas, as coleções que possuem serpentes auxiliam 
a despertar nos alunos o conhecimento e interesses 
necessários para uma futura prevenção de acidentes 
(UNESC, 2014). Este estudo teve como objetivo identificar 
as serpentes da coleção didática do laboratório de 
Zoologia Aplicada da Universidade Federal de Roraima. 

Material e Métodos 

Realizou-se caracterização morfológica externa através de 

chaves de identificação zoológica em todos os espécimes 

de serpentes da coleção didática do laboratório de 

Zoologia Aplicada da Universidade Federal de Roraima 

(LZAUFRR), que consiste em um método de contagem 

das escamas e análise com o auxilio de chaves 

taxonômicas e lista de espécies, sendo assim possível a 

identificação das espécies (PETERS & OREJAS-

MIRANDA, 1970 & THE REPTILE DATABASE, 2014). 

Todos os indivíduos foram separados individualmente e 

colocados em uma solução de álcool 70% (MORTON, 

1950).  
Cada animal recebeu uma identificação por meio de 
etiquetas contendo as seguintes informações: número do 
espécime, família, gênero, espécie, data de coleta, local 
de coleta e nome do identificador. As serpentes foram  
listadas no livro tombo da coleção e tiveram seus dados 
acrescentados em etiquetas que continham informações 
do livro tombo. 

Resultados e Discussão 

O total de espécimes registrados na coleção foi de 16 

indivíduos, distribuídos em 4 famílias, 8 gêneros e 9 

espécies. São eles: Boidae (Boa constrictor Linnaeus, 

1758 e Eunectes murinus (Linnaeus, 1758)), Colubridae 

(Chironius sp. e Chironius multiventris Schmidt & Walker, 

1943), Dipsadidae (Erythrolamprus reginae semilineatus, 

(Wagler, 1824) Leptodeira annulata annulata (Linnaeus, 

1758) e Pseudoboa sp.), Elapidae (Micrurus lemniscatus 

diutius Burger, 1955) e Leptotyphlopidae (Epictia diaplocia 

(Orejas-Miranda, 1969)). A família com maior riqueza foi 

Dipsadidae com 3 espécies diferentes. De acordo com as 

listas de status de conservação do IBAMA, CITES e IUCN, 

foram encontradas espécimes enquadrados no Apêndice 

Apêndice II da CITES. A maioria das serpentes são 

provenientes de doações, possuem ampla ocorrência na 

Amazônia com exceção de Epictia diaplocia que foi o 

primeiro registro para Roraima, possui hábitos fossoriais, 

localidade tipo no Peru e sua distribuição é conhecida 

somente para Amazônia peruana e Brasil nos estados de 

Amazonas e Rondônia. 

Conclusões 

Os espécimes de serpentes da coleção didática do 
laboratório de Zoologia Aplicada da Universidade Federal 
de Roraima (LZAUFRR), estruturada coleção didática, são 
de grande relevância para conhecimento da fauna de 
serpentes local, o conhecimento popular das espécies 
existentes e ações educativas. Através destes resultados 
podemos observar que, apesar do estudo relatar uma 
pequena quantidade de exemplares (N=16), essa 
compilação de espécies de serpentes é inédita para 
Roraima, mostrando o quão inexplorado faunisticamente é 
o Estado.   
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Introdução 

 Uma coleção taxonômica tem por objetivo reunir de forma 

ordenada espécimes mortos ou partes desses, que 

devidamente preservados possam ser utilizados para 

estudos. Dentre as categorias de coleções taxonômicas há 

as coleções didáticas, que geralmente encontram-se em 

instituições de ensino ligadas ao estudo da zoologia e 

reúnem materiais destinados a aprendizagem (Martins, 

1994). Na UFRR contamos com representantes dos 

grupos de mamíferos, aves, peixes e répteis, com uma 

boa representatividade de serpentes. 

  Estes materiais depositados nas coleções 

didáticas caracterizam-se por apresentarem informações 

incompletas que os inviabilizam para o estudo científico, 

tais como procedência, data de coleta e dados ecológicos 

básicos. Isso se deve ao fato do material ser oriundo 

principalmente de doações de alunos, professores ou 

terceiros.  Pelo manuseio constante e de forma 

inadequada, habitualmente o material didático tem curta 

duração (Martins, 1994).  

 Dada à importância da coleção didática do Centro de 

Estudos da Biodiversidade – CBio no processo de 

formação dos acadêmicos do curso de Ciências Biológicas 

da UFRR, este trabalho teve como objetivo fazer um 

levantamento das serpentes depositadas nesta coleção, 

bem como avaliar seu atual quadro de preservação. 

Material e Métodos 

 A visita à coleção didática ocorreu em Dezembro de 2013, 

onde primeiramente foi realizada uma pré-seleção do 

material que iria ser examinado, descartando os 

exemplares danificados cuja condição impossibilitava a 

correta identificação taxonômica. A identificação das 

espécies foi realizada seguindo chaves de identificação 

dicotômica específica para o grupo, como por exemplo, 

Cole et al. (2013).  

Resultados e Discussão 

 A coleção apresenta 59 espécimes de serpentes 

distribuídas em 6 famílias, 16 gêneros e 18 espécies. A 

família com o maior número de exemplares e de espécies 

foi a Dipsadidae, com 35 indivíduos de 8 espécies, sendo 

representados pelos seguintes gêneros: Erytrholamprus, 

Leptodeira, Helicops, Phimophis, Pseudoboa, Hydrops, 

Oxyrhopus e Phylodrias. A família Colubridae é 

representada por 8 exemplares de 3 espécies dos gêneros 

Chironius e Oxybelis. A família Boidade foi composta de 8 

espécimes, 3 espécies e 3 gêneros: Boa, Epicrates e 

Eunectes. A família Leptotyphlopidae, das serpentes 

fossoriais, apresenta 6 indivíduos de 2 espécies do gênero 

Tricheilostoma. A família das serpentes peçonhentas, 

Viperidae, é representada por 3 indivíduos de uma espécie 

do gênero Crotalus, e a família Elapidae, das corais 

verdadeiras,  apresentou um exemplar do gênero 

Micrurus. Com base nesta catalogação foi elaborada uma 

chave de identificação específica para as espécies 

depositadas na coleção para ser utilizada durante as aulas 

práticas.  

 A coleção possui uma boa representatividade de 

serpentes. Das 10 famílias registradas para o Brasil (SBH, 

2012) e das 8 registradas para o estado de Roraima 

(Carvalho, com. pess.) a coleção didática apresenta 6 

delas. Porém, é possível que essa representatividade se 

perca, pois os exemplares foram encontrados em mau 

estado de preservação, desde a falta de álcool nos frasco 

até a total inviabilidade de uso do material. Além disso, 

levando em consideração que o material vai se 

deteriorando pelo constante manuseio, e que poucos 

exemplares novos são inseridos na coleção, fica evidente 

a necessidade de manutenção periódica deste material. 

Conclusões 

 A coleção didática CBio-UFRR apresenta uma expressiva 

coleção de serpentes, tendo representantes dos principais 

grupos ofídicos da Amazônia. Contudo, tendo em vista que 

o aprendizado se torna mais atraente e motivador quando 

o aluno está em contato com o objeto estudado é 

necessário que se dispense mais atenção e cuidados com 

a coleção em questão para que o material depositado nele 

não se perca.  
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Introdução 

Nos últimos anos, com a valorização dos produtos da 
Amazônia, houve grande incremento no plantio de 
cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) 
Schum.), no estado de Roraima, chegando alguns 
produtores a alcançarem uma produção em torno de 1.200 
kg ha

-1
, mas, a produtividade tem decrescido 

vertiginosamente nos últimos anos, devido, principalmente 
à utilização de materiais de plantação suscetíveis ao fungo 
Moniliophthora perniciosa (Stahel) causador da doença 
vassoura de bruxa do cupuaçuzeiro, aliado ao 
desconhecimento tecnológico relacionado à condução da 
cultura e manejo da doença. A ocorrência da vassoura de 
bruxa tem sido um entrave na manutenção e aumento de 
produtividade dos pomares no sul do estado de Roraima, 
provocado sérios prejuízos e, consequentemente, 
desestimulando os agricultores em continuar com o cultivo. 
Atualmente, os produtores convivem com a doença por 
meio da poda das vassouras secas, até o quarto ano de 
cultivo. No entanto, a medida de manejo mais promissora 
para evitar a ocorrência de epidemias é a utilização de 
cultivares resistente ou de materiais geneticamente 
tolerantes a essa doença, que apresentem alta 
produtividade, aliado a podas fitossanitárias (CRUZ & 
ALVES, 2001; RUDGARD e BUTLER, 1987; ALVES et al., 
2009). Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi 
avaliar a incidência e severidade da vassoura de bruxa em 
70 cupuaçuzeiros cultivados em campo naturalmente 
infestado por M. perniciosa. 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado em uma propriedade de produtor 
da agricultura familiar, localizada como Unidade 
Demonstrativa (UD) da Embrapa Roraima, na Vicinal 19, 
Km 06, no município de Rorainópolis-RR. A propriedade 
dispõe de um plantio de cupuaçuzeiro de sete anos, com 
70 plantas de cupuaçuzeiro. A pesquisa foi realizada no 
período de setembro a novembro de 2013, em intervalos 
de 20 dias, avaliou-se a incidência e severidade da 
vassoura-de-bruxa em 70 acessos de cupuaçuzeiro com 
auxílio do diagrama ilustrativo da avaliação da vassoura de 
bruxa, com notas variando de 1 a 8, sendo Nota 1 (0%), 
Nota  2 (1% a 4%), Nota 3 (5% a 9%), Nota 4 (10% a 
14%) Nota 5 (15% a 24%), Nota 6 (25% a 49%), Nota 7 
(50% a 74), Nota 8 (acima de 75%), conforme Souza et al. 
(2009). 

Resultados e Discussão 

Com base nos dados de avaliação da severidade da 
vassoura de bruxa do cupuaçuzeiro, foi constatado que 
apenas três cupuaçuzeiros não apresentavam sintomas de 
vassoura de bruxa, ou seja, não houve incidência da 
doença em três plantas. As demais plantas apresentaram 
níveis variados de severidade, sendo constatada a 
incidência da doença em 67 plantas, sendo um total de 31; 
15; 9; 8; 3, 1 cupuaçuzeiro apresentando severidade 
máxima de 12,5; 25; 37,5; 50; 62,5 e 75%, 
respectivamente.  

Conclusões 

Com base nos dados de avaliação de incidência e 
severidade da doença vassoura-de-bruxa em 70 plantas 
de  cupuaçuzeiros foi possível selecionar três plantas 
resistentes à vassoura de bruxa do cupuaçuzeiro. Em área 
apresentando altas condições de infecção natural pelo 
fungo Moniliophthora perniciosa. 
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Introdução 

As novas tecnologias da informação e comunicação, as 
TICs como são conhecidas, tem ocupado espaços cada 
vez mais importantes em nossas vidas. Atualmente, é 
praticamente impossível caminhar sem o uso destas 
novas tecnologias. No ambiente escolar, não é diferente, 
pois estas fazem parte do cotidiano dos estudantes, 
podendo ser utilizadas como instrumento de mudanças no 
processo de ensino e aprendizagem.    
Neste sentido, este trabalho teve como objetivo fazer um 
estudo teórico sobre as tecnologias da informação e 
comunicação, bem como sua importância como recurso 
didático facilitador da aprendizagem.  
Amaral e Amaral (2008) diz que a escola deve aproveitar o 
momento de inovações tecnológicas e modernizar suas 
práticas e propostas de ensino e aprendizagem, tanto na 
forma quanto no conteúdo, atendendo às novas 
necessidades impostas pelo mundo dinâmico e 
globalizado. É verdade que o uso de tecnologias na 
educação sozinha não resolve todos os problemas da 
educação, mas pode ser uma ferramenta motivadora e se 
bem utilizada, instrumento de mediação no processo de 
ensino-aprendizagem.    
Ferreira (2008, p. 67) comenta que, “não se trata de 
pensar o ensino de informática, mas, sim, o uso da 
informática no e para o ensino e, de modo geral, para a 
educação”. Coscarelli (2002) acrescenta que é importante 
ter em mente que a informática, assim como qualquer 
outro instrumental que pode ser usado em situações de 
ensino-aprendizagem, depende do uso que se faz dele e, 
portanto, não se pode esperar milagres das novas 
tecnologias.  
Desta Forma buscamos investigar a importância do uso 
adequado das novas tecnologias como atividades 
instigadoras do processo de ensino-aprendizagem. 

Material e Métodos 

O estudo foi realizado durante a disciplina de Pratica 
Profissional III, sendo realizado um levantamento 
bibliográfico em fontes que abordam o assunto tecnologias 
da informação e comunicação e sua importância como 
recursos didáticos tecnológicos para o ensino de Química.  
Em relação à metodologia que deve ser utilizada para a 
utilização das TICs nas aulas de química, vale salientar a 
importância do professor como condutor e orientador das 
atividades. Assim o sucesso da aplicação deste recurso 
está intimamente ligado a preparação e aplicação da 
atividade pelo professor.   

Resultados e Discussão 

De acordo com o estudo realizado, o espaço escolar deve 
ser visto como um espaço de constantes mudanças, onde 
o aluno pode, de forma participativa, interagir 
positivamente na construção do conhecimento. Desta 
forma as escolas podem utilizar efetivamente os recursos 

do computador para um melhor nível de desempenho dos 
seus estudantes.  
Nogueira (2009) afirma que os softwares proporcionam 
aos adolescentes exercitarem as habilidades, 
principalmente quando se trata de simulações, que requer 
o máximo de abstrações e colocam em prova a 
criatividade e a velocidade de raciocínio. Foi observado, 
que vários autores classificam a internet como uma fonte 
diversificada de pesquisa de conteúdo, de atividades 
variadas e interessantes que podem ser exploradas de 
maneira adequada ao aprendizado.  Sabe-se, no entanto 
que a rede permite aos alunos serem influenciados por 
várias fontes que nem sempre são as mais confiáveis, 
cabendo ao professor ser um direcionador destas 
atividades. Assim é de extrema importância que o 
professor planeje as atividade com antecedência para que 
as mesmas não virem um mero passa tempo. O professor 
deve propor questionamentos, explicitar claramente a 
atividade a ser realizada, motivar os estudantes e orienta-
los em suas ações de maneira a tornar a atividade um 
recursos que auxiliem a aprendizagem de conceitos. 

Conclusões 

Em uma sociedade na qual é constante a presença da 
tecnologia, se torna necessário que ela seja incorporada à 
educação, pois pode colaborar de forma significativa a 
este processo.  Portanto a tecnologia utilizada nas aulas 
de química é, sem dúvida, um caminho promissor, pois, 
trabalhar deste modo não só favorece a aprendizagem, 
mas desenvolve uma capacidade criadora e inovadora 
referente ao planejamento das aulas e a escolha de 
estratégias de ensino.  
Sendo assim os recursos didáticos tecnológicos devem 
ser utilizados de forma eficaz e prazerosa, porque eles 
podem contribuir para o desenvolvimento do educando 
preparando-o para o exercício da cidadania e para o 
mercado de trabalho. 
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Introdução 

No mundo atual, as tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) se tornaram indispensáveis no âmbito 

escolar, visto que a aprendizagem é uma atividade 

mediada pela interação social e que as tecnologias estão 

cada vez mais presentes na vida dos estudantes. 

Para Santos (2014), no âmbito educacional são vários os 

recursos existentes que podem ser utilizados e adaptados 

conforme o objetivo a ser alcançado no processo de 

ensino e aprendizagem. De acordo com os PCNs, os 

professores precisam ser capazes de adequar o processo 

de ensino aprendizagem e elaborar atividades que 

possibilitassem o uso das novas tecnologias da 

comunicação e informação (BRASIL, 1999). Este estudo 

foi realizado na disciplina de Prática Profissional III, 

2014.1, e consiste em compreender a dificuldade do uso 

destas novas tecnologias que podem e devem ser 

utilizadas na prática pedagógica.  

Material e Métodos 

A pesquisa literária foi realizada em livros e artigos 

científicos, tendo como problema de pesquisa a baixa 

utilização das TICs nas aulas de química. Foram 

realizadas duas visitas à Escola Estadual Ana Libória, 

localizada na cidade de Boa Vista, Roraima, com o 

objetivo de identificar as principais dificuldades que 

impossibilitam o uso das TICs como ferramenta de ensino 

nas aulas de química. Após a primeira visita uma oficina 

com a utilização do software ”A química dos remédios” foi 

elaborada para ser feita com os alunos de uma turma de 

2°ano do ensino médio da referida escola. Como 

instrumento de coleta de dados, adotou-se a observação 

em entrevista e como avaliação da atividade foi elaborado 

um questionário para ser aplicado após a oficina.  

Resultados e Discussão 

 A primeira visita foi animadora, uma vez que a escola 

dispõe de recursos que possibilitam a realização da 

atividade, laboratório de informática, computadores em 

número satisfatório e internet. A professora responsável 

pela disciplina de Química foi receptiva e apoiou a 

pesquisa. A segunda visita teve como objetivo a realização 

da oficina e avaliação da atividade. No entanto, os 

acontecimentos não foram como se esperava.  Ao chegar 

à sala de informática, os alunos afirmaram que aquela era 

a primeira vez do ano que estavam no laboratório de 

informática, fato preocupante, uma vez que este ambiente 

facilita o ensino e a aprendizagem. Além disto, a visita foi 

realizada no fim do segundo bimestre, portanto muito 

tempo após o inicio do ano letivo. Os alunos estavam 

animados e ansiosos pela oficina (Figura 1), mas a mesma 

não foi realizada por problemas com a conexão da 

internet. Este foi um momento desanimador na realização 

do trabalho, visto que toda uma atividade tinha sido 

planejada e os alunos estavam curiosos a espera da 

oficina.  A professora revelou que "daí você vê o porquê 

muitas vezes nós professores não adotamos novas 

metodologias de ensino devido a problemas como este, 

uma aula que deveria ser prazerosa se torna uma dor de 

cabeça e isso causa até é... desmotivação pra gente". 

    Considerando o problema apresentado e o relato da 

educadora, observam-se 

dificuldades de utilização 

das TIC‟s como 

ferramentas de 

aprendizagem. No 

primeiro momento, 

identificou-se a escola 

como apta a realização 

da atividade. No entanto, constatou-se uma realidade 

diferente no local, visto que todo o processo deve estar 

interligado e que para uma aula diferente das tradicionais é 

indispensável, na prática pedagógica, o pleno 

funcionamento dos recursos tecnológicos, os quais muitas 

vezes ainda não estão sendo comumente adotados na 

rede pública. 

Conclusões 

De acordo com os resultado obtido e as discussões 

realizadas em sala de aula, podemos concluir que a 

realidade da rede pública é bem difícil, as escolas ainda 

são muito deficientes e deixam a desejar, por exemplo, 

quando tem acesso a internet não tem computadores, 

quando tem computadores não tem acesso a internet ou 

até mesmo quando tem internet os computadores não são 

suficientes para suprir a necessidade de uma turma com 

mais de 25 alunos. Foi observado que os alunos se 

sentem motivados para as aulas que diferem do tradicional 

“quadro e giz”, mas nem sempre é possível a realização 

destas atividades. 
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Introdução 

O turismo cultural tem representado uma das mais amplas 

estratégias de desenvolvimento sustentável, já que há 

uma preocupação em aliar planejamento econômico e de 

infraestrutura à percepção da procura por bens culturais e 

estilos de vida, buscando preservar os recursos naturais e 

culturais para as gerações futuras e desenvolver a 

economia. Cada comunidade étnica domina e transmite 

um corpo de saberes e técnicas, pelos quais ela se 

relaciona com a natureza circundante para tirar dela o que 

necessita para sobreviver. O que caracteriza uma 

comunidade étnica e constitui a base do seu ser e de sua 

existência são a sua língua, o espírito de comunidade e o 

sentimento de participação em um grupo humano 

exclusivo e exclusivista, com o qual desenvolvem relações 

de afinidade e criam um relacionamento com todos os 

demais grupos. Consoante a isso é que a comunidades 

Boca da Mata, localizada no extreme norte da Amazônia, 

no município de Pacaraima-RR, dispõe de um relevante 

potencial de desenvolvimento e utilização pelo turismo. 

Assim, o objetivo deste trabalho consistiu em analisar o 

turismo como fator de desenvolvimento cultural em área 

indígena na Comunidade Boca da Mata. 

Material e Métodos 

 
A pesquisa caracteriza-se de natureza qualitativa, com 

caráter exploratório para melhor argumentação da 

temática. Os questionamentos feitos aos moradores da 

Comunidade Boca da Mata foram um mecanismo utilizado 

para comprovar através do documento de uma pesquisa 

de campo a percepção dos moradores em relação ao 

desenvolvimento da atividade turística e dos potenciais 

turísticos da Comunidade Boca da Mata, analisar suas 

opiniões como o que o desenvolvimento do turismo pode 

proporcionar a eles. Para a tabulação dos dados, foram 

apresentadas observações feitas na comunidade, com 

registros iconográfico e elaboração de tabelas, a fim de 

tornar os resultados mais compreensíveis. 

Resultados e Discussão 

Com base nos dados coletados observa-se que existe o 

interesse desse desenvolvimento cultura e a relação com 

o turismo, porém ainda possuem pontos que deve ser 

trabalhados, como a relação com o meio ambiente e o 

respeito pela cultura do outro. Com o passar dos anos 

sabemos que muitas etnias indígenas não estão com os 

mesmos posicionamentos culturais, mas atualmente 

grande parte desses grupos está resgatando o que foi 

perdido pela comunidade. O desenvolvimento cultural, 

agora no Brasil como no Estado de Roraima, está criando 

aos poucos incentivos para ampliar as festas tradicionais e 

investimentos que proporcionem o aproveitamento turístico 

nas comunidade indígenas, para não somente explorar o 

ambiente, mas conseguir transmitir a cultura das regiões 

visitadas. Sempre que se vai conhecer algum lugar deve-

se levar para casa conhecimentos na bagagem e na 

Comunidade Boca da Mata é possível fazer este resgate 

cultural. 

Conclusões 

O desenvolvimento cultural e o turismo pode ser um ponto 

de grande importância para proporcionar um 

desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo uma troca 

de conhecimento, assim como criar propostas de 

investimentos para essas ações que podem proporcionar a 

Comunidade uma melhoria significativa, como também 

manter viva a cultura. Mais da metade da comunidade 

afirma ter interesse em desenvolver o turismo e está 

ciente tanto dos benefícios quanto dos malefícios que 

podem ser gerados pelo mesmo. Com relação aos 

benefícios conhecidos foram citados geração de renda, 

desenvolvimento para a comunidade e intercâmbio 

cultural. Já os malefícios que precisam ser combatidos, 

segundo a comunidade, referem-se ao impacto ambiental 

e cultural. Acredita-se que esta atividade pode contribuir 

com o desenvolvimento local pautado nos saberes 

tradicionais indígenas. Um dos representantes da 

comunidade ao se referir ao turismo diz que atividade “faz 

com que os povos indígenas entendam melhor a preservar 

a natureza”, marcando a ideia das potencialidades da troca 

de experiência no campo do turismo, visto que a ideia de 

preservação da natureza é um concepção das sociedades 

modernas, urbanas e industrializadas que adotaram um 

padrão de vida considerado insustentável. Portanto, para a 

comunidade o turismo em seu território, é considerado 

uma maneira de melhorar as condições de vida e não de 

“destruí-la”. Com o turismo, os índios não abrem mão da 

sua cultura e tampouco das facilidades contemporâneas. 
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Introdução 

O turismo é um setor econômico fundamental para o 

desenvolvimento, representando importante fonte de 

receita e geração de emprego e renda, sobretudo, aos 

países mais pobres, compatibilizá-lo com estratégias 

sustentáveis (BENI, 2003; BAHL, 2004; CASTELLI, 2001). 

A partir da tendência de aumento no número de idosos no 

Brasil que nasceu o programa “Viaja Mais Melhor Idade” 

(VMMI), criado pelo Ministério do Turismo, com apoio e 

parceria de várias entidades. Esse projeto tem a intenção 

de promover a inclusão social dos idosos por meio do 

turismo, estimulando a viajarem mais, durante o período 

de baixa ocupação hoteleira e a preços mais acessíveis. 

Nesse sentido o objetivo geral deste trabalho consisti em 

analisar a política pública de estimulo ao turismo a partir 

de grupos potenciais, por meio do Programa Viaja Mais 

Melhor Idade.  

Material e Métodos 

Neste estudo dados secundários foram obtidos por meio 

da pesquisa bibliográfica em documentos, livros, revistas 

especializadas, jornais, manuais com dados pertinentes ao 

assunto, bem como pesquisa em internet. Seguindo uma 

metodologia de organização do trabalho, este estudo foi 

dividido em quatro seções. Sendo assim, o presente 

estudo enfocou os conceitos de turismo e sua relação com 

a terceira idade, além de promover uma abordagem a 

cerca do programa Viaja Mais Melhor Idade, o qual se 

volta com o intuito de suprir as demandas oriundas da 

perspectiva do turismo na terceira idade. 

Resultados e Discussão 

A primeira edição do programa funcionou de 2007 a 2010, 

mas não deu muito certo, por falta de incentivo e apoio por 

parte dos governos, e por esse motivo não oferecia muitas 

vantagens para o público alvo, pois seus pacotes 

oferecidos eram fechados, e assim dificultando a compra 

do mesmo. Hoje reformulado, chamado de segunda 

edição, foi relançado em 2013, trazendo assim algumas 

mudanças. O idoso nos dias de hoje, tem melhorado muito 

sua qualidade de vida considerando o aumento de sua 

expectativa de vida, maior consciência da importância da 

prática de atividades físicas e com avanço da medicina, 

esse público vem alongando mais suas possibilidades de 

sobrevivência (VIANA, 2004). Porém ainda encontra 

muitas barreiras e dificuldades, pois falta apoio dos 

governos e dos empresários, que desejam que o governo 

promova redução de impostos para operar os pacotes 

para o grupo de melhor idade, não somente em baixa 

temporada, mas todas as épocas do ano. Também é 

preciso que os bancos deem mais facilidades para 

empréstimos a juros mais baixos para esse público, além 

da facilitação na concessão do mesmo, o que não vem 

acontecendo. Diante disso, esses são alguns dos maiores 

gargalos do programa até hoje, fato este que não vem 

sendo trabalhado pelo governo, já que o sistema financeiro 

não abre mão de seus ganhos em contraposição ao 

fomento do turismo. A grande maioria dos destinos 

brasileiros não dispõe de produtos formatados 

exclusivamente para estes grupos de Melhor Idade 

(BRAZTOA&MTUR, 2010), o que demonstra poucas 

oportunidades de segmentação de mercado para o 

mesmo e, por sua vez, tornam limitadas as chances de 

mais destinos receberem esses grupos. 

Conclusões 

Conclui-se que, o turismo tem diante de si um importante 

mercado que pode oferecer vantagens para a saúde física, 

um segmento quase inexplorado, o público da terceira 

idade. O turismo é uma das atividades com maiores 

possibilidades de se beneficiar com esse público, devido 

às mudanças que influenciaram a transformação do 

comportamento das pessoas dessa faixa etária, conforme 

afirma Barreto (2002). Conforme ressaltado no referencial, 

o idoso deixou de ser sinônimo de reclusão para tornar-se 

a idade do lazer e da busca por novas experiências. Além 

disso, por sua disponibilidade de tempo, esse mercado 

pode amenizar o problema da sazonalidade enfrentado 

pela atividade turística. 

Referências 

BARRETO, Maria Leticia F. Potencial Turístico da Terceira Idade. Belo 
Horizonte: SESC, 2002. 

BENI, Mário C. Globalização do turismo: megatendências do setor e a 

realidade brasileira, São Paulo: Aleph, 2003. 

BACAL, Sarah. Lazer e o universo dos possíveis. São Paulo: Aleph, 2003. 

BAHL, Miguel. Fatores ponderáveis no turismo: sociais, culturais e políticos. 
Curitiba: Protexto, 2004. 

Braztoa, & Mtur. Guia de pacotes turísticos. Viaja Mais Melhor Idade – 2010. 

CASTELLI, Geraldo. Turismo: atividade marcante. Caxias do Sul: Educs, 
2001. 

DE LA TORRE, Oscar. El turismo, fenômeno social. México – 1992. 

DUMAZEDIER, Joffre. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva, 1973 
VIANA, Helena B. Avaliando a qualidade de vida em pessoas idosas utilizando 
parâmetros subjetivos. In: Revista Brasileira de Ciências e Esporte. Campinas, 
SP, V.25, p. 149-158, 2004. 

 

 

 



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

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

Turismo rural em área indígena: a percepção da comunidade indígena Nova Esperança com 
relação ao turismo rural – Roraima/RR 

SILVA
1
, Helaine Cristina Santos da, BRITO

2
, Bruno Dantas Muniz de.  

1 turismologarr@hotmail.com 
2 brunodibrito@uerr.edu.br 

Palavras Chave: Turismo, Movimento Sustentável, Comunidade Local, Economia. 

Introdução 

De modo geral, a conscientização da sociedade em 

relação à preservação do meio ambiente exerce uma 

importância crescente para a demanda cada vez maior de 

atividades ecoturísticas. A oferta de roteiros ecoturísticos 

depende, naturalmente, da existência de sítios de elevado 

valor ecológico e cultural, bem como da forma como eles 

são administrados, da existência de uma infraestrutura 

adequada e de recursos humanos capacitados. O 

presente  estudo sobre o turismo rural indígena observa, 

de forma enfática, que somente parte dos atributos que a 

região Nova Esperança, no município de Pacaraima, 

proporcionam aos seus turistas uma experiência de 

visitação diferenciada e exitosa para a comunidade. Com 

isso, o objetivo deste trabalho consistiu em analisar o 

potencial turístico na comunidade indígena Nova 

Esperança.  

Material e Métodos 

Foi realizado um estudo exploratório e quali-quantitativo 

utilizando-se de questionários junto à comunidade, além 

de entrevista com o líder tuxaua da região. Os resultados 

proporcionaram uma maior conhecimento da região e ao 

aprofundamento da temática voltada para o turismo rural 

indígena na comunidade Nova Esperança no município de 

Pacaraima. Foi possível construir um diagnóstico para a 

localidade, de forma a contextualizar melhor aquela 

realidade frente ao desenvolvimento do turismo étnico. 

Resultados e Discussão 

Na comunidade Nova Esperança todas as atividades e 

estruturas são mantidas pelos próprios membros, tanto 

dentro como fora da comunidade. Seus idealizadores 

trabalham com o intuito de resgatar a autoestima da 

comunidade. Foram construídas estratégicas para as 

atividades produtivas como: a piscicultura, agricultura 

orgânica, fruticultura, criação de animais, pousada 

ecológica, trilhas ecológicas e restaurante, tendo como 

principais parceiros a Universidade Federal de Roraima – 

UFRR, o Instituto Federal de Roraima - IFRR. Em 2002 a 

entidade passou a trabalhar na participação de feiras e 

eventos culturais, promovendo a comercialização de 

artesanatos e iguarias indígenas, tendo se feito presente 

em duas feiras culturais em Boa Vista e ainda integrado a 

delegação roraimense no Amazontech 2003, realizada em 

Manaus – Amazonas. Na ocasião, participou com o 

lançamento de moda praia indígena, trabalhando com a 

visão de empreendedorismo, lançando-se em mais um 

desafio na promoção do bem-estar de seus associados, 

com a abertura do Projeto Ajuri na Tribo.  

 

 

Conclusões 

Sabe-se que o Turismo é o diferencial em qualquer parte 

do mundo desde que de forma organizada, esquematizada 

e com segurança para todos. A comunidade Nova 

Esperança, no município de Pacaraima, tem obtido 

grandes conquistas que envolvem todos que 

estabeleceram residências na localidade indígena. Os 

mesmos tem colocado em prática uma das profissões 

mais estabelecidas e afincadas na atualidade, que é o 

turismo. Por meio da pesquisa, chegou-se à conclusão, 

apesar das conquistas, falta uma boa estrutura de 

recepção, apesar das proporções admiráveis com que os 

turistas tem procurado visitar a região. Ainda existem 

muitas localidades na região totalmente intactos pela 

natureza, o que demandará um projeto de 

desenvolvimento rural e turístico sustentável. Buscou-se 

ainda entender e estabelecer fatores que possa melhorar e 

aprimorar as atividades turísticas e culturais que a 

comunidade efetua no seu cotidiano, levando dezenas de 

pessoas que estão na localidade buscar se qualificar e 

aperfeiçoar seus conhecimentos para repassar aos 

turistas que estão experimentando a comunidade. 
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Introdução 

O UERR- Rondon materializa a intensão de formar 

profissionais que dominem o universo científico e técnico  

que, concomitantemente, cultivem os valores da ética 

cidadã. 

As atividades desenvolvidas pelo UERR-Rondon  

Incentivam  processos continuados de capacitação e 

treinamento a grupos populacionais, principalmente no 

interior do Estado de Roraima, nas áreas temáticas de 

Educação, Cultura, Saúde, Direitos Humanos e justiça, 

Comunicação nos Municípios, Meio Ambiente, Tecnologia 

e Produção e trabalho, que contribuirão para a melhoria da 

qualidade de vida da população local, além de 

assessoramento técnico-administrativo às administrações 

públicas. 

O trabalho em foco teve como objetivo capacitar pessoas 

através de atividades práticas que possibilitam a troca de 

conhecimentos e saberes e contribuem para a formação 

de cidadãos e profissionais qualificados.                                                                           

Material e Métodos 

Cada operação recebe uma denominação de acordo A 

Operação Boiúna (nome fantasia de cada operação de 

acordo com o contexto) foi desenvolvida na  regiãodo 

baixo Rio Branco no Estado de Roraima incluindo as 

comunidades ribeirinhas de Santa Maria do Boiaçu, 

Cachoeirinha, Sacaí e Caicubí.  

Houve um primeiro momento que teve duração de dez 

dias para apresentação do Projeto. No segundo momento  

foi realizada a operação que teve duração de 12 dias. Para 

que a atividade obtivesse sucesso foi necessário que cada 

equipe interdisciplinar tivesse um Plano de Ação voltado 

para a realidade local.  

Resultados e Discussão 

Durante as atividades desenvolvidas nas comunidades, 

foram atendidas seis mil pessoas, que possibilitou 

viabilizar a participação de estudantes universitários nos 

processos de desenvolvimento local sustentável e de 

fortalecimento da cidadania, principalmente para as 

comunidades pobres da região Amazônica (ROESLER et 

al.,2006). 

Cada comunidade foi atendida com três dias de atividades, 

dentro das áreas temáticas da extensão universitária, 

Educação, Cultura, Saúde, Direitos Humanos e justiça, 

Comunicação nos Municípios, Meio Ambiente, Tecnologia 

e Produção e trabalho, com participação efetiva. 

A extensão Universitária, conforme PNEU (2001-2002), é 

entendida como prática acadêmica que interliga a 

universidade nas suas atividades de ensino e de pesquisa 

com as demandas da maioria da população, possibilita 

essa formação do profissional cidadão e se credencia 

cada vez mais junto à sociedade como espaço privilegiado 

de produção do conhecimento significativo para a 

superação das desigualdades sociais existentes.  

Conclusões 

As execução das atividades, pela vivência  em outra 

realidade, oportunizou a troca de conhecimentos e saberes 

que impulsionou a mudança de comportamento dos 

acadêmicos pela proatividade e resiliência. 
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Palavras Chave: aprendizagem, escola, família. 

Introdução 

A necessidade ou ausência de diálogo entre família e 
escola tem sido tema de muitos debates educacionais nos 
últimos anos. A escola é um espaço onde o maior objetivo 
é a aprendizagem, mas sem dúvida alguma não é o único 
ambiente onde a aprendizagem acontece, pode até ser um 
espaço privilegiado e voltado para tal objetivo, mas não é o 
exclusivo. Segundo Parolim (2013), tanto família quanto a 
escola compartilham do mesmo objetivo, preparar as 
crianças para o mundo, mesmo que cada uma possua 
particularidades especificas ambas necessitam uma da 
outra para a concretização de seu projeto educativo. Logo, 
a família precisa ser educadora, ensinar seu filho, porque 
é ela quem constitui o sujeito, a pessoa, a forma de ele 
entender o mundo, de ler o mundo (FREIRE, 1991). Logo, 
a pesquisa em questão, teve como objetivo geral conhecer 
a importância da família no processo de ensino-
aprendizagem na escola. 

Material e Métodos 

Para realizar o estudo utilizou-se do método de pesquisa 
bibliográfica exploratória, caracterizado pela pesquisa 
básica que segundo Chaves (2009, p. 26), busca gerar 
novos conhecimentos úteis ao avanço da ciência sem 
aplicação prática prevista, sem ter a condição de vínculos 
determinantes para a aplicação especifica do objeto 
estudo. Segundo Lakatos e Marconi (2000, p, 66), a 
pesquisa bibliográfica trata-se de um levantamento da 
bibliografia já publicada sobre o assunto com o intuito de 
colocar o pesquisador em contato direto com material já 
escrito sobre o mesmo. É um paralelo de ideias, onde o 
pesquisador busca um amplo conhecimento, objetivando 
compreender melhor a temática, dando-lhe novas ideias 
sobre problemática em questão. 

Resultados e Discussão 

Foi possível compreender a importância e necessidade da 
parceria entre famílias e escolas concluindo assim que o 
sucesso escolar do aluno envolve ações conjuntas e 
parceiras entre duas “instituições” essenciais na 
sociedade. A escola exerce o papel mais importante na 
vida do indivíduo, simbolizando para o universo estudantil 
um avanço, mas para que a criança venha progredir 
realmente, é viável que haja uma interligação entre a 
família e a escola, ou seja, a comunidade escolar só terá 
êxitos em seu trabalho se a participação da família ocorrer 
frequentemente no âmbito educacional. A esse respeito 
Freire (1991), ressalta que a educação não realiza um 
trabalho sozinha, necessitando assim de fatores 
importantes, e o principal é a sociedade, ou seja, pais de 
alunos precisam estar sempre atentos na educação que 
seus filhos estão recebendo na escola, pois só haverá 
progresso se ambos se fortalecerem, buscando 
alternativas e ideias benéficas proporcionando um 
excelente conhecimento, devem caminhar juntos para 
assim obter resultados positivos. Nesse sentido, Machado 
(2008) explicita a necessidade de que se estabeleça uma 

parceria entre escola e família para que juntas possam 
buscar obter resultados significantes para a aprendizagem 
dos sujeitos envolvidos no contexto escolar, portanto toda 
essa articulação é feita através de toda equipe escolar 
com a principal finalidade de propiciar aos discentes uma 
aprendizagem capaz de transformar a realidade de todos 
os envolvidos. 

Conclusões 

A família é algo indiscutível na vida do ser humano, é onde 

se inicia todo o processo de formação do indivíduo. 

Infelizmente muitas famílias ainda não se despertaram de 

sua importância no desenvolvimento global de seus filhos, 

e as escolas por sua vez sofrem com a ausência da 

família no ambiente escolar, tendo que lidar com as 

dificuldades de aprendizagens dos educandos, e com os 

problemas sociais dos mesmos. Diante da problemática, 

pode-se frisar que o educador precisa ter compromisso e 

responsabilidade para lidar com essas situações e ter 

sempre em mente que o aluno mesmo com a sua família 

distante do contexto escolar, tem as suas capacidades 

para aprender, por isso que o educador não pode também 

rotular o aluno somente pela a ausência da família, ele é 

um ser que necessita se inserido na sociedade, e a escola 

é o ponto principal de tudo. 
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Introdução 

De acordo com Lorenzi (1991) plantas daninhas são 

vegetais que crescem aonde não são desejadas, 

causando danos econômicos na agricultura, na ordem de 

30% a 40% da produção agrícola tropical. Danos esses 

devido à competição por água, luz, nutrientes, alelopatia, e 

hospedeiros intermediários. A solarização é definida como 

um método de desinfestação do solo onde utiliza a energia 

solar para o controle de fitopatógenos, plantas daninhas e 

pragas, usando plástico transparente (polietileno) para 

cobrir o solo úmido, antes do plantio (GHINI et. al., 2003). 

O solo é aquecido e mantido a temperaturas elevadas 

durante um período de 3 a 10 semanas. A temperatura 

pode alcançar até 60ºC nas camadas mais superficiais, 

sendo suficiente para inviabilizar a germinação e 

desenvolvimento das sementes e propágulos das plantas 

invasoras (HENZ; ALCÂNTARA, 2009). O objetivo deste 

trabalho foi avaliar o desempenho da utilização da técnica 

de solarização como método alternativo para o controle de 

plantas daninhas em canteiros agrícolas. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado durante maio e julho de 2014 

(período de inverno) na Vitrine Tecnológica da sede da 

Embrapa Roraima que está situada na BR-174, Km 8. 

Após o levantamento das plantas daninhas presentes na 

área utilizou-se um encanteirador acoplado a um trator 

para preparar 6 canteiros de 1m de largura por 5m de 

comprimento e com 25cm de altura. Foram selecionados e 

irrigados 3 canteiros (1, 2 e 3), cobertos por plástico 

transparente com 75μm de espessura tendo suas bordas 

enterradas para controle térmico. Para monitorar o 

experimento foi utilizado um termômetro e higrômetro da 

marca Instrutherm modelo THDL-400. Sendo aferidos 

duas vezes ao dia (9 horas da manhã e 13 horas da tarde) 

os parâmetros de umidade relativa do ar, temperatura do 

ar (altura de 1,5m), temperatura do solo (5cm de 

profundidade), umidade interna do plástico e temperatura 

interna do plástico em duas posições diferentes no 

comprimento do canteiro (5cm de profundidade). Após 30 

dias de experimento foi retirada a cobertura plástica do 

canteiro 01, feita a capina do canteiro ao lado para servir 

de testemunha na contagem de plantas daninhas, foi 

utilizado um quadrado de madeira com 0,50m de lado, 

0,25m
2
 como área de amostragem. O intervalo de tempo 

entre as contagens das plantas daninhas foi de 7 em 7 

dias. 

 

 

 

Resultados e Discussão 

Decorridos 30 dias de processo, a mensuração média dos 

parâmetros avaliados nos 3 canteiros indicam 

temperaturas e umidades desejáveis para o processo 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1. Média dos valores dos parâmetros avaliados nos 

3 canteiros. 

 Horário U. AR U. INT. T . AR T. SL T. SLA 

9 horas 69% 92,6% 32,6°C 31,7°C 49,3°C 

  13 horas 67,3% 92,8% 32,8°C 32,2°C 52,2°C 

(U. AR = Umidade Relativa do Ar; U. INT = Umidade 

Interna do Plástico; T. AR = Temperatura do Ar; T. SL = 

Temperatura do Solo; T. SLA = Temperatura Interna da 

Solarização). 

 

Também foi realizada a contagem de plantas daninhas 

(Tabela 2), sendo as mais encontradas: Amaranthus spp., 

Euphorbia spp., e Brachiaria spp. 

 

Tabela 2. Número de plantas daninhas observadas depois 

da retirada do plástico do canteiro 1 e capina da 

testemunha. 

Data D.A.R.P P.D em CS1 P.D em CT1 

13/06/2014 7 0 3 

20/06/2014 14 15 37 

27/06/2014 21 49 101 

04/07/2014 28 68 146 

(D.A.R.P = Dias após retirada do plástico; P.D em CS1 = 

Plantas Daninhas em Canteiro Solarizado1; P.D em T1 = 

Plantas Daninhas em Canteiro Testemunha1). 

Conclusões 

No período avaliado a técnica de solarização se mostrou 

eficaz no controle de plantas daninhas em canteiros 

agrícolas. Dependendo da infestação inicial da área o 

método deve ser repetido. 
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Introdução 

A castanheira-do-brasil (Bertholletia excelsa) é uma 

espécie produtora de sementes de alto valor econômico. 

Em virtude do desmatamento, surge a necessidade do 

estabelecimento de plantios comerciais de B. excelsa. 

Porém, as técnicas de cultivo da espécie, desde a 

produção de muda, ainda não são bem definidas. Um dos 

problemas para a produção de muda de castanha-do-

brasil é a ausência de produtos registrados para a 

desinfestação de semente da espécie. O uso de hipoclorito 

de sódio é uma técnica muito usada para desinfestação de 

sementes de várias espécies. Diante do exposto, o 

presente trabalho objetivou verificar a eficiência do 

hipoclorito de sódio na desinfestação de sementes de 

castanheira-do-brasil. 

Material e Métodos 

Sementes de castanheira-do-brasil foram coletadas de 

árvores cultivadas em sistema agroflorestal, pertencente à 

Embrapa Roraima. O experimento foi conduzido no 

laboratório de fitopatologia da mesma instituição. Foram 

testadas quatro concentrações de cloro ativo (1%, 1,5%, 

2% e 2,5%), na forma de hipoclorito de sódio, e quatro 

tempos de exposição (5, 10, 20 e 30 minutos), em 

esquema fatorial 4 x 4, com quatro repetições. O 

experimento foi inteiramente casualizado. Cada unidade 

experimental foi composta por quatro sementes. Após a 

exposição ao hipoclorito de sódio, as sementes foram 

mantidas por sete dias sob condições controladas de 

temperatura e umidade, em BOD. Após esse período, 

realizou-se a contagem de conídios utilizando-se 

microscópio. Os dados foram submetidos à análise de 

variância e em caso de significância, foram ajustados 

modelos de regressão.  

Resultados e Discussão 

De acordo com a análise de variância (dados não 

mostrados), não houve interação entre a concentração de 

cloro ativo e o tempo de exposição das sementes ao cloro. 

De acordo com a Figura 1, o modelo de regressão que 

apresentou o melhor ajuste tanto para o tempo de 

exposição ao cloro quanto para a concentração de cloro 

ativo foi o exponencial. Entretanto, nenhum dos 

tratamentos testados foi 100% eficiente na desinfestação 

superficial de sementes de castanha-do-brasil. De acordo 

com Araújo et al. (2004), a desinfestação de sementes de 

amendoim com hipoclorito de sódio depende das espécies 

de fungo presentes na semente. Provavelmente, os fungos 

das sementes de castanha-do-brasil estudadas requerem 

outro tipo de tratamento para que sejam mais 

eficientemente eliminados. 
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Figura 1: Número de conídios de fungos em sementes de 
castanheira-do-brasil em função do tempo de exposição 
ao cloro ativo (A) e da concentração do cloro ativo (B). 

 

Conclusões 

Houve redução do número de conídios em sementes de 

castanheira-do-brasil tanto em função da concentração de 

cloro ativo quanto do tempo de exposição ao cloro.  

Estudos com outros métodos ou com tempo de exposição 

e concentrações de cloro maiores são necessários para 

obtenção de um método de desinfestação de sementes de 

castanha-do-brasil mais eficiente. 
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Introdução 

A Realidade Virtual (RV) é um recurso tecnológico que 

recria a realidade e promove interação em tempo real, 

para isso utiliza técnicas e equipamentos computacionais. 

Essa inovação foi introduzida na indústria do 

entretenimento tornando os games cada vez mais atrativos 

e fiéis à realidade. 

Essa tecnologia pode contribuir de forma significativa na 

área educacional com a utilização de jogos que promovam 

o aprendizado. As disciplinas de português e matemática 

são vistas como vilãs pelos alunos do Ensino Fundamental 

II, atualmente há uma preocupação em inovar o método de 

ensino a fim de tornar as aulas mais atrativas, e a 

introdução dessa tecnologia no ambiente escolar pode 

eliminar o receio que os alunos têm quanto a essas 

disciplinas fundamentais. Promover um aprendizado com 

dinamismo e interatividade é um desafio para muitos 

professores, por essa perspectiva, esse projeto 

interessou-se em analisar como os jogos de RV podem 

influenciar na aprendizagem das disciplinas de português e 

matemática dos alunos Ensino Fundamental II e 

apresentar aos alunos e educadores uma alternativa 

divertida de aprendizagem. 

Material e Métodos 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa utilizou-se a 

abordagem qualitativa, com a escolha do método 

bibliográfico de consulta, uma vez que objetivo primeiro 

era analisar informações existentes sobre jogos educativos 

de realidade virtual, na perspectiva de que eles sejam 

ferramentas pedagógicas nas aulas de português e 

matemática. 

Resultados e Discussão 

Para Kirner (2007) a aplicação desta tecnologia é possível 

na área da educação, à medida que o professor aplica da 

forma mais adequada, para o seu alunado. Este tipo de 

postura assegura que, os alunos não ficarão expostos à 

monotonia. Ele afirma também que, cabe ao educador 

transformar a RV em favor de seu trabalho como 

ferramentas e ações voltadas para a aprendizagem, visto 

que, não é necessário produzir uma ideia artificial, pois as 

mesmas já se encontram no ambiente e não precisando 

sair de seu espaço por estar misturada a realidade. O 

aluno poder sentir o objeto de estudo mais próximo de si, e 

isto se torna um componente poderoso para a sensação 

de interatividade e presença por ele percebida.  

Os jogos educacionais com o uso da Realidade Virtual 

ainda se encontram em desenvolvimento, espera-se, que 

esta tecnologia possa ajudar aos alunos do ensino 

Fundamental II nas disciplinas de Português e Matemática 

podendo ser expandida para outras disciplinas. Pois, 

proporcionará aos alunos e educadores o acesso a novas 

tecnologias para auxiliar no método de ensino.  

Conclusões 

Os jogos educacionais podem ser utilizados como 

ferramenta de auxilio ao professor na formação do aluno, 

sua utilização auxilia a fixação dos conteúdos. Dessa 

forma, o aluno se sentirá sujeito construtor do sua própria 

formação e levará consigo a aprendizagem para o 

contexto além do espaço escolar. 

O estudo dos jogos educacionais em RV pode indicar 

parâmetros para que sejam realizados ajustes tornado- os 

mais interativos e fiéis ao contexto escolar. 
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Introdução 

Treinamentos que envolvam exercícios de alta intensidade 

são difíceis de controlar (Nakamura et al., 2010), 

principalmente em modalidades acíclicas, como o Futsal, 

que envolve diversos tipos de ação, como acelerações e 

mudanças rápidas de direção. A avaliação envolvendo a 

monitoração do programa de treinamento e a distribuição 

da intensidade tem sido pouco utilizada nos estudos com 

jovens atletas, principalmente quando comparada às 

outras formas de avaliação. Assim, o objetivo do estudo foi 

descrever a carga interna de treinamento em um período 

básico de preparação em escolares praticantes de futsal 

utilizando-se o método de Percepção Subjetiva do Esforço 

da sessão. 

Material e Métodos 

Foi realizada uma pesquisa de caráter descritivo 

longitudinal. Participaram do estudo 13 atletas escolares 

(16,5±2 anos, 168±7 cm, 61,1± 9,5 kg) do sexo masculino. 

Este estudo foi aprovado pelo CEP/UNIMEP sob o 

protocolo 070/13. Os responsáveis pelos atletas assinaram 

termo de consentimento para participar da pesquisa. 

Foram analisadas as 12 semanas que compreendiam a 

fase básica de treinamentos. Para controlar a carga 

interna de treinamento foi utilizado o método PSE da 

sessão (FOSTER, 1998) no qual a carga de treinamento 

(CT) foi calculada através do produto entre a intensidade, 

identificado através da escala de PSE de 10 pontos 

adaptada por Foster et al., (1996) e volume de 

treinamento, expresso pelo tempo total da sessão de 

treinamento em minutos. Após 20 minutos do término de 

cada sessão de treinamento, os atletas foram solicitados a 

responder a pergunta: “Como foi o seu treino?”, apontando 

na escala sua resposta. A média das respostas foram 

multiplicadas pelo volume total do treinamento, 

encontrando unidades arbitrárias.  

Resultados e Discussão 

Ao longo das 12 semanas de treinamento foram 

encontrados valores médios de 242,08 para a carga 

semanal de treinamentos. 

 

Gráfico 1 – Descrição da carga de treinamento durante os 

microciclos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A utilização do método PSE da sessão tem se mostrado 

uma forma eficaz para quantificar a carga interna de 

treinamento. A principal constatação deste estudo consiste 

na descrição da dinâmica das cargas internas de 

treinamentos utilizando o método PSE da sessão. Os 

resultados encontrados mostram que as duas primeiras 

sessões foram utilizadas para a adaptação dos alunos ao 

método. As semanas 2 e 4 foram referentes a microetapa 

A1 com elevação das cargas, enquanto a semana 6 foi a 

mais intensa do estudo. Nas semanas de 7 a 10 verifica-se 

uma estabilização das cargas com elevação nas semanas 

11 e 12. Podemos perceber uma leve ondulação das 

cargas de treinamento durante o período estudado, 

caracterizando intensidades diferentes e alternadas. 

Conclusões 

Podemos concluir que a dinâmica das cargas internas de 

treino foi descrita utilizando o método PSE da sessão, no 

qual a mesma apresentou uma característica oscilatória, 

especialmente nas transições das microetapas. O 

presente estudo também é um dos primeiros a levantar 

valores de referência para CT em jovens atletas de futsal, 

baseando-se no método PSE da sessão, e que podem 

servir de referência para futuras estruturações de 

treinamento. 

Agradecimentos 

UERR; UNIMEP; CAPES; PIBID 

________________ 
FOSTER C. Monitoring training in athletes with reference to overtraining 
syndrome. Med Sci Sports Exerc 1998;30(7):1164-8. 
FOSTER C, Daines E, Hector L, SNYDER AC, Welsh R. Athletic performance 
in relation to training load. Wisconsin Med J 1996;95:370-74. 
NAKAMURA FY, MOREIRA A, Aoki MS. Monitoramento da carga de 
treinamento: A percepção subjetiva do esforço da sessão é um método 
confiável? Rev Edu Fís/UEM 2010;21(1):1-11. 

 



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

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

Utilização dos recursos terapêuticos vegetais: estratégia na saúde, educação e ambiente 

SOUZA
1
, Aline Soares de 

1
Mestranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Roraima. 

malu.aline@gmail.com 

 

Palavras Chave: sustentável, plantas medicinais 

Introdução 

Em um momento tão importante para o mundo, onde cada 
vez mais os olhares críticos dos povos estão voltados para 
modelos básicos de atenção a saúde e ao meio ambiente, 
ficou mais desafiador falar de métodos terapêuticos 
tradicionais. O conceito de sustentabilidade e a busca de 
um modelo menos agressivo para obter qualidade de vida, 
vem restabelecendo políticas e estratégias sugestivas com 
intuito de promover o bem comum, individuo, sociedade e 
de sistemas (naturais, governamentais, institucionais). Não 
pode haver desenvolvimento sustentável sem levar em 
conta os seres humanos e sua vida no ecossistema.   
Nessa pequena análise crítica usarei os conceitos acima 
citados como forma de demonstrar um modelo 
socialmente aceito e enriquecedor que contribui em 
pequena escala na sugestão de modelos sustentáveis em 
saúde. Nesse sentido me atenho a discorrer brevemente 
sobre modelos tradicionais de tratamentos com a 
utilização dos recursos terapêuticos vegetais. Essa 
reflexão busca entender conhecimento tradicional e 
científico, de modo complementar, face às diretrizes novas 
quanto à sustentabilidade, meio ambiente e políticas 
públicas. O presente estudo é uma revisão bibliográfica 
que se ateve a construir uma crítica sob olhares empíricos 
e científicos baseados nos autores como  Bensusan 
(2008) que dão enfoque aos pontos específicos de conflito 
entre os diferentes paradigmas, conceitos e modelos e 
práticas em saúde sustentável.  

Material e Métodos 

Essa revisão bibliográfica foi construída em quatro meses 
de estudo na disciplina de saúde, educação e meio 
ambiente. Como fontes de pesquisa se utilizou bibliografia 
específica e busca no portal de periódicos da 
CAPES/MEC, onde os métodos de utilização de recursos 
terapêuticos vegetais foram estudados, buscando 
enfoques na saúde, educação e sustentabilidade.   

Resultados e Discussão 

Durante muitas décadas a medicina tradicional esteve 
ignorada e rechaçada, considerada uma forma primitiva, 
excluída de uma nova geração de tecnologias impactantes 
à favor da saúde.  O conhecimento científico sobre plantas 
medicinais tem sido desenvolvido empiricamente por anos 
por autores sociais tidos como populações tradicionais. O 
Brasil possui uma das maiores taxas de biodiversidade do 
planeta e concentra a maior diversidade cultural. Não 
podemos negar que, num contexto de emergência 
ambiental, o modelo de cultura rústica possibilita uma 
estratégia para um modelo de saúde sustentável. Porém, 
apesar do seu amplo conhecimento sobre biodiversidade, 
essas populações são pouco ouvidas, e a medicina oficial 
ainda tem dificuldade de reconhecer seus métodos. 
Apesar das tecnologias e das novas atitudes em saúde 
que o modelo oficial impôs, a prática do emprego de 
técnicas terapêuticas tradicionais sobrevive 
vigorosamente, sendo o primeiro recurso adotado no 

âmbito familiar/tradicional. Esses produtos são recursos 
provenientes da biodiversidade útil da floresta, das águas, 
do serrado, das paisagens naturais, que não são 
dependentes de arsenais industriais, tais  como raízes, 
folhas, ervas, etc. Bensusan (2008) refere-se à riqueza da 
natureza como "biblioteca genética", da qual dependem 
muitos produtos farmacêuticos. O Brasil é portador de uma 
rica flora e tem servido como campo de coleta de plantas 
em muitas nações com tecnologia avançada. Hoje a 
polêmica em volta da biopirataria, é facilmente explicável 
no Brasil, é só analisarmos os dados: possuímos entre 
15% e 20% de toda a diversidade biológica do mundo, 
contendo cerca de 55 mil espécies de plantas, o que 
representa um quarto de todas as espécies conhecidas. 
Estudos estimam que menos de 1% foram estudadas 
química e farmacologicamente (BAPTISTA, 2012). 
Estratégias estão sendo criadas para valorizar os recursos 
vegetais como as Farmácias Vivas no Ceará, implantadas 
com sucesso ensinando a população e fornecendo 
recursos. Estes recursos são providenciais para as 
populações quando analisamos o contexto vulnerável que 
vivemos, onde fatores econômicos, sociais e ambientais 
influenciam diretamente nas formas de atenção a saúde. 
Ademais, as plantas medicinais seguem as leis naturais 
(físicas e psíquicas), trazendo, portanto, menor prejuízo ao 
organismo. 

Conclusões 

Devemos ampliar as ações de nível local com estratégias 
e políticas que atuem num nível global, visando 
sustentabilidade que promova saúde das populações e 
ecossistemas. A utilização dos recursos vegetais com fins 
terapêuticos é uma estratégia para o desenvolvimento 
sustentável, pois visa aliar eficiência econômica, equidade 
social e prudência. Parece ideário, até mesmo ilusório, 
porém a educação nesse contexto pode e deve fazer a 
diferença. É essencial que apliquemos o conhecimento 
tradicional consciente em prol de um bem maior, que 
contextualize saúde, ambiente e educação, fazendo com 
que surjam novas alternativas e estratégias políticas de 
uma saúde baseada num mundo sustentável e bom para 
todos.  
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Introdução 

No presente trabalho trata-se da gestão de coprodutos de 
camu-camu (Myrciaria dubia (Kunth.) McVaugh, 
Myrtaceae) provenientes da bioprospecção técnico-
científica, e estudos realizados para verificação do 
potencial dessa espécie, presente em toda Amazônia 
Legal e em alguns locais de sua borda. Seus frutos têm 
grande potencial nutricional e de aproveitamento 
medicinal, farmacológico, cosmético, entre outros, quando 
devidamente manuseados. Porém, no processamento 
para análises de produtividade e avaliação de sua 
qualidade constatou-se que é gerado um quantitativo 
efetivo de diferentes resíduos, necessitando de um 
processo de gestão para sua valorização. Neste sentido, o 
objetivo deste trabalho consistiu em definir um 
Procedimento Operacional Padrão (POP), protocolo 
simples para valoração biotecnológica dos coprodutos 
gerados no processamento do camu-camu. 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado no ano de 2014, na parte interna e 
externa do laboratório de resíduos, localizado na sede da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, cidade de 
Boa Vista-RR, com amostras provenientes de três 
municípios do estado de Roraima. Para desenvolvimento 
do protocolo, primeiramente, foram selecionadas amostras 
de resíduos (Figura 1), oriundas das análises de 
produtividade e avaliação de qualidade dos frutos de 
camu-camu. E ainda os gerados no processamento 
agroindustrial de pequeno porte.  

 
Figura 1: amostras de resíduos gerados no 
processamento dos frutos de camu-camu em Roraima 
 
O POP simples foi composto de cinco etapas : a) pré-
tratamento; b) inspeção;  c) preparo da amostra; d) reparo 
e manutenção e; e) medidas de segurança. 

Resultados e Discussão 

No processamento dos frutos de camu-camu, os resíduos 

gerados são líquidos e sólidos. Os líquidos são oriundos 

da lavagem dos frutos e equipamento utilizado na extração 

do produto. E os sólidos são as sementes e as cascas 

(Figura 2), ambos denominados de coprodutos neste 

trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2: Coprodutos sementes e cascas 

 

Os coprodutos quando processados via protocolo simples 

proposto, geram novos produtos (Figura 3) com potencial 

biotecnológico para usos diversos, como ingrediente 

alimentar, ração para animais, entre outros. 

 

Figura 3: Produtos gerados a partir dos coprodutos do 

processamento do camu-camu 

Conclusões 

O protocolo simples proposto após testes experimentais 

em laboratório confirmou a possibilidade de valorização 

biotecnológica dos coprodutos gerados e de inclusão no 

processo de gestão para sua valorização. 
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Palavras Chave: Pachira quinata, diversidade, mudas. 

 

Introdução 

O cedro doce (Pachira quinata. Jacq) é uma das espécies 

madeiráveis nativas mais apreciadas em vários países da 

América Central e do Sul. A elevada qualidade da madeira 

e os desmatamentos nas áreas de ocorrência natural 

classificaram a espécie como ameaçada de extinção na 

América Central e na Venezuela (FAO, 1986; PROVITA, 

2003). O conhecimento sobre a variabilidade de caracteres 

das plantas, frutos e sementes é importante para a 

produção de mudas, bem como para a definição de 

estratégias de conservação das espécies. Este trabalho 

teve como objetivo avaliar a variabilidade de caracteres 

das plantas, frutos e sementes em diferentes matrizes de 

cedro doce em área experimental em Roraima. 

Material e Métodos 

De setembro de 2013 a maio de 2014, doze plantas 

matrizes de cedro doce (N15, N186, M189, B19, M209, 

M272, B310, B312, N314, B359, M397, N398), de seis 

anos de idade e pertencentes a uma área experimental da 

Embrapa Roraima, localizada no município de Mucajaí – 

RR, foram avaliadas quanto à altura total da planta (ALT; 

m), diâmetro à altura do peito (DAP, cm), massa fresca do 

fruto (MF), circunferência do fruto (CIRCF), comprimento 

do fruto (CF) e número de sementes por fruto (NSF). Com 

exceção dos dois primeiros caracteres, todos os outros 

foram avaliados de cinco frutos coletados aleatoriamente 

em cada planta. O delineamento experimental utilizado 

para estes caracteres foi o inteiramente casualizado, com 

12 tratamentos (plantas matrizes) e cinco repetições, 

sendo cada fruto considerado como uma repetição. Os 

dados foram submetidos ao teste de normalidade de 

Lilliefors, sendo os do NSF transformados para arc sen 

(x/100)
0,5

. Os dados obtidos para ALT e DAP foram 

submetidos à estatística descritiva, enquanto que, os 

dados dos demais caracteres foram submetidos à análise 

de variância, sendo as médias agrupadas pelo teste Scott-

knott ao nível de 5% de probabilidade. Os coeficientes de 

correlação de Pearson entre os caracteres das plantas e 

os dos frutos e sementes foram também obtidos. Os 

programas Sisvar e Genes foram utilizados nas análises 

estatísticas (CRUZ, 2009; FERREIRA, 2011). 

Resultados e Discussão 

Com exceção do NSF, o qual teve os dados 

transformados, todos os demais caracteres apresentaram 

distribuição normal. Os coeficientes de variação (CV) 

foram de baixos, para CIRCF e CF (8,49% e 10,43%, 

respectivamente), e elevados, para MF e NSF (31,65% e 

23,29%, respectivamente). As médias gerais para ALT, 

DAP, MF, CIRCF, CF e NSF foram 5,38 m; 10,21 cm; 

6,005 g; 8,7 cm; 7,0 cm e 49 sementes, respectivamente. 

Os valores mínimos e máximos destas mesmas variáveis 

foram 3,0 e 6,6 m; 6,68 e 14,20 cm; 3,527 e 9,257 g; 7,5 e 

10,0 cm; 5,9 e 8,9 cm; 32 e 79 sementes, 

respectivamente. As elevadas amplitudes mostram 

presença de variabilidade para todos os caracteres 

avaliados. Foram constatadas diferenças significativas (p < 

0,05) entre as plantas matrizes para todos os caracteres 

dos frutos e das sementes. A planta B312 apresentou 

frutos mais pesados, maiores e com maior número de 

sementes (8,306 g; 9,4 cm; 8,9 cm; e 79 sementes para 

MF, CIRCF, CF e NSF, respectivamente), não diferindo 

estatisticamente da planta N15 quanto à CIRCF e CF (9,5 

cm e 8,2 cm, respectivamente), da planta M397 quanto à 

MF (9,257 g) e à CIRCF (9,1 cm) e das plantas N314 e 

N398 quanto à CIRCF (10,0 cm e 9,0 cm, 

respectivamente). As plantas M189, M209 e M272 

apresentaram elevados valores de ALT e DAP (acima de 

5,60 m e 12,03 cm, respectivamente). Foi obtida 

correlação positiva e significativa a 1% de probabilidade 

pelo teste t apenas para as combinações MS+F x CIRCF 

(0,72) e CF x NSF (0,85), resultados que indicam que 

frutos maiores tendem a apresentar maior número de 

sementes. 

Conclusões 

 Foi detectada variabilidade entre plantas matrizes 

quanto aos caracteres avaliados; 

 Não houve correlação entre desenvolvimento das 

plantas e caracteres dos frutos e sementes; 

 Frutos maiores tendem a apresentar maior 

número de sementes. 
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Introdução 

No contexto atual de um mundo globalizado, onde o novo 
é sempre aceito com ares de evolução, quando falamos 
de xamanismo a primeira idéia que temos é de algo 
primitivo, arcaico, ultrapassado. Ainda mais quando nos 
referimos a saúde, onde essa idéia fica ainda mais 
penetrada. Entretanto, vemos que o xamanismo presente 
no Brasil, está fortemente inserido no contexto atual, tendo 
em vista a diversidade sociocultural local. Podemos ver 
claramente isso quando afirmamos a existência de mais 
de quinhentas áreas indígenas pelo Estado, contendo mais 
de duzentas áreas indígenas culturalmente distintas. Para 
reforçar a importância sociocultural e fortalecer o conceito 
de xamanismo decidi nesse trabalho concentrar esforços 
nas características sociais, culturais e simbólicas de um 
modelo inserido nas visões cosmológicas, que trás uma 
reflexão importante sobre saúde. Cabe ressaltar que o 
intuído com o trabalho é trazer o leitor a um passeio inicial 
sobre o contexto xamânico e seu universo cósmico, 
simbólico, onde estão inseridos seres visíveis e invisíveis 
de forma socialmente organizada e politicamente 
estruturada.  

Material e Métodos 

O presente estudo é uma revisão bibliográfica que se 
ateve demonstrar o universo xamânico na visão de autores 
como Castro (2002), Langdon (2012) e Sztutman (2005), 
que referem o xamanismo como um sistema cosmológico 
e cosmopolítico. 

Resultados e Discussão 

Durante muitos anos o xamanismo foi conceituado como 
uma prática arcaica, mágica, ou ainda tido como religião. 
Numa nova abordagem, prefiro o conceito cosmológico de 
xamanismo, que dá um enfoque sociocultural ao tema e 
direciona o poder xamânico para a explicação coletiva da 
existência, não negando o aspecto sagrado do rito. Esse 
sistema é fundamental para organizar as sociedades dele 
pertencentes. O poder presente no sistema de xamanismo 
constitui em uma organização política e social que traz 
benefício aos autores sociais. Castro (2002) vai além, 
define um espaço chamado de cosmopolítico, irredutível a 
um mundo exclusivamente humano, onde forças 
macroscópica (visíveis) e microscópica (invisíveis) povoam 
um universo cósmico, sobrenatural. Portanto, o 
xamanismo, principalmente Amazônico, revela-se uma 
atividade de tradução que pode ser transportada do nível 
sobrenatural para o sociopolítico, visto que pode implicar a 
apreensão local, um ponto de vista, de uma rede de 
relações mais globais. O xamanismo funciona de forma 
simbólica, pois a cultura que o envolve é uma teia de 
significados, um sistema simbólico coletivo, público e 
expressivo, portando é fundamental para organizar o 
universo e definir seu lugar frente ao mundo (LANGDON, 
2012). Assim sendo, um dos papéis principais que carrega 

o xamã como mediador é o de curar. Isso ocorre através 
dos ritos que são expressões mágicas e/ou religiosas que 
tem eficácia tanto instrumental, mudar o mundo, quanto 
experimental, mudar a mente. Portanto o xamanismo é um 
sistema cultural, pois trabalha o aspecto simbólico, e um 
sistema social, pois destaca papéis onde o xamã é autor 
principal, mas não o único no grupo e nas atividades 
sociais. Esse sistema complexo de importante expressão 
cultural, se preocupa com o bem-estar individual e social, 
com a unificação e a harmonia do todo.  Os conceitos de 
saúde e doença tem relação com a base da cosmovisão, 
como a transcendência do sagrado, a relação corpo-
espírito, a unidade de existência e a vivificação da 
natureza, e a idealização das relações sociais.Outra 
diferença no processo de cura é que o xamanismo busca 
também os sinais fora do corpo, procurando entender os 
motivos da manifestação da doença (SZTUTMAN, 2005). 
Nesse sentido a "medicina xamânica" é mais etnológica do 
que clínica, onde não existe fronteira entre homem e 
natureza, e sim uma integração entre todos os aspectos. 
Portanto a cura é o poder sagrado mais importante no 
xamanismo, carregada de simbologia para alcançar a 
harmonia do todo individual e coletivo. 

Conclusões 

Conceituar Xamanismo e aceitar um conceito estático, 
seria interromper uma evolução histórica de espaços 
diversificados. Na visão cosmológica, "cosmovisão", 
atrevo-me a inserir uma concepção dinâmica, onde o 
contexto sócio-cultural esteja no centro, onde a harmonia e 
equilíbrio entre o visível e invisível, material e espacial, real 
e imaginário esteja fortemente penetrado. A cura 
xamânica passa por um processo complexo de crença e 
efeito psicossomático, que não resolve apenas problemas 
físicos, mas envolve uma dinâmica existencial universal. 
Sobre esse aspecto, como profissionais da saúde que 
buscam uma visão transdisciplinar, devemos estudar além 
dos aspectos médicos e biológicos, entender que o 
xamanismo é muito mais etnológico que científico, como 
cita Langdon (2012), buscar fontes da antropologia, das 
ciências sociais e recebermos as formas empíricas de 
cura. Desta forma poderemos traçar novos paradigmas e 
entender um conhecimento que não está apenas na 
cabeça, mas que vai além do corpo e se dissipa pelo 
universo trazendo uma harmonia perfeita com o universo.  
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